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(ocaeli Briyiikgehir Belediye Meclisinin 2013 yrh Ekim ayr 1. birleqirni-1. oturumu 10.10.2013
)erqembe giinti saat 15:00'da yaptl$ toplantrsrnda allnan 2013-594 sayill karafdtr.

T.C.

KocAELi sUvtir$rHiR BELEoiYnsi
MECLiS KARARI

KONU:
Danca Belediyesi, G22b23b nazrm imar planr paftast, 1552 ada, (eskill nolu) l5 nolu

parsef in bir krsmrndahaztlanan nazm imar planr deligikli$i.

KoMisYow cdnUgU:

"Belediyemiz Meclisinin 12.09.2013 tarih ve 64. giindem maddesi olarak gdriigiilerek
Komisyonumuz tetkikine sunulan, Belediyemiz, Danca Ilgesi, Danca Belediyesi stntrlan
dahilinde, G22b-23b nazrm, G22b-23b-3a uygulama imar plant paftast, 1552 ada 15 nolu
parselde hazrrlanan 1/5000 olgekli nazrm imar planr depigikligi teklifi; Komisyonumuzca
incelenmiqtir.

Yunus DOGAN'rn 13.08.2013 tarihli dilekgesi ile; Belediyemiz, Danca ilgesi, Dartca
Belediyesi srnrrlan dahilinde, 1552 ada l5 nolu parselinin 6zel sosyal tesis alant olan
kullanrmrnrn bir krsmrnrn sehven konut alanr olarak de[i$tirildi[ini belirterek, soz konusu
parselinin almrg oldulu imar durumu ve yapl ruhsatrndaki eski haline getirilerek maSduriyetinin
giderilmesini ve konu ile ilgili gerekli imar planr degigikliklerinin yaprlmasmt talep ettifi tespit
edilmiqtir.

Yaprlan inceleme neticesinde; Belediyemiz, Danca ilgesi, Danca Belediyesi stntrlart
dahilinde, G22b-23b nazrm imar, G22b-23b-3a uygulama imar planr paftast, mevcut naztm imar
planrnda 1552 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10 nolu parsellerin kiilt0rel tesis alanr, 1l nolu parselin
l8Okigi/ha yofunlu[a sahip konut alanr kullantmtnda, mevcut uygulama imar plantnda 1552 ada
1 5 nolu parselin ( eski 2,3,4 ,5,6,7 ,8,9,10,1 1 nolu parseller ) bir krsmrntn E: I .20, Hmax: 4 Kat ve
ttim cephelerinden 5.00m yapr yaklagma mesafesi verilen dzel sosyal tesis 4gnr kullantmtnda,
gok az bir krsmrnrn da 3/A-3/3 yaprlagma koguluna sahip konut alant kullantmtnda kaldtgt
belirlenmiqtir.

Belediyemiz Meclisinin 12.05.2005 tarih, 743 .. sayfi karanyla 1552 ada
2,3.4,5,6,'/,8,9,10 nolu parsellerin konut alanr kullanrmlanntn " OzeI Sosyal Tesis Alanr " olarak
dtizenlendifii, daha sonra 16.0.6.2006 tarih, 383 sayrh karanyla da ll nolu.parselin konut alant
kullanlmrn da defiqtirilerek " Ozel Sosyal Tesis Alant " na ilave edildi[i tespit edilmigtir.
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Ancak; Belediyemi4 Meclisinin 16.12.2008 tarih, 668 sayrh karanyla onaylanan Danca
Planfama Bolgesi l/5000 Olgekli Ilave ve Revizyon Nazrm Imar Plantnda 1552 ada I I nolu
parselin sehven konut alanr olarak gdsterildigi dolayrsryla Belediyemiz stntrlan igerisindeki imar
planlanna ait tiim verilerin tek elden yonetilmesinin ve gi.incel olarak tutulabilmesi amacryla
hazrrlanan ve halen mevcut nazrm imar planr olarak yririirliikte olan Belediyemiz Meclisinin
15.12.2011 tarih,.712 sayfi karanyla onaylanan Danca Planlama Biilgesi l/5000 Olgekli ilave
Revizyon Nazrm Imar Planrnda da sriz konusu hatantn devam etti[i belirlenmigtir.

Sonug olarak; 1552 ada l5 nolu parselin sehven konut alanr olarak gcisterildipi belirlenen
krsmrnrn (1552 ada ll nolu parselin) ktiltiirel tesisler alanr olarak degigtirilerek, ki.iltiirel tesis
alanr olan kullanrmrna ilave edilmesini igeren l/5000 olgekli nazrm imar planr degiqikli[i teklifi
hazrrlandrpr tespit edilmigtir.

Belediyemiz,lmar ve $ehircilik Dairesi Baqkanh[r tarafindan haztrlanan, yoSunluk artrgr
ve donatr eksilmesine yol agmayan, nazrm imar plant ana kararlan, temel planlama prensipleri ve
meri mevzuata aykrnhk tegkil etmeyen 1i5000 dlgekli nazrm imar plam deligiklik teklifi
Komisyonumvzca uygun gdriilm0gti.ir.

5216 Sayrh Yasanrn 7-b ve 14. maddesine g6re Belediyemiz Meclisinde gdrtigrilerek
karar verilmek tizere ig bu rapor tarafimrzca diizenlenmiqtir." 17.09.2013

geklindeki imar ve Bayrndrrhk Komisyonu Raporu, 10.10.2013 tarihli meclis
toplantrsrnda grinigtilerek mtizakere edilmigtir.

KARAR:
Danca Belediyesi, G22b23b nazrm imar planr paftasr, 1552 ada, (eskil1 nolu) 15 nolu

parselin bir krsmrnda hazrrlanan nazrm imar planr deligiklipi ile ilgili imar ve Bayrndrrhk
Komisyonu Raporu komisyondan geldi[i gekliyle oylandr ve oybirligi ile kabul edildi.
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