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KONU:
Dilovasr Belediyesi strurlan igerisinde, Belediyemiz

sayrlr karanna yaptlan itirazlar.
ve 353

KoMisYox c6nii$ti: .!gt!-S.r;
"Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 69. gtindem maddesi olarak-g$rtiqiilmek

iizere Komisyonumuza havale edilen Belediyemiz, Dilovasr ilgesi, BbSd{*rBelediyesi,
Diliskelesi Mahallesi ile Gebze ilgesi, Gebze Belediyesi, Muallimkciy Mahallosi,:623a Qewe
Di.izeni Planr, G23a4 ve G23a.21U G23a.21b, G23a.2lc, G23a.2ldnazrm imar plam paftalannda

haztrlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.06.2013 tarih ve 353 sayrh karan ile onaylanan

l/50000 dlgekli gevre diizeni planr ile 1/25000 ve l/50006l9ekli nazrm imar planr degiqikli[ine
yasal askr stiresi iginde yaprlan itirazlar Komisyonumuzca incelenmiq olup, yaprlan incelerneler

neticesinde; ,: : r

l -Karayollan Genel Miidtirltipii Kamu Ozel Sektdr Ortakhlr Btilge Miidi.irliisi.i'ntin

| 1 .07 .2013 tarih ve 106661 sayrh yazrsrnd4 Yap-iglet-Devret modeli ile yaptrnlacak olan GebZe-

Orhangazi-izmir otoyolu projesi kapsamrnda kamulagtrrma stntrlannda revizyonlar yaprldr[,-r

ifade edilerek imar planlannda gerekli diizenlemelerin yaprlmast talep edilmektedir. ilgili kurum

giiriiqii dofrultusunda giincel kamulaqtrrma stnrrlarrnrn 1/25000 ve 1/5000 tilgekli nazrm

imar planrna aktanlarak gerekli 1/25000 ve 1/5000 iilgekli naztm imar planr deligikliklerin
yaprlmasr suretiyle sdz konusu itiraz komisyonumuzca uygun giiriilmtigtiir.

2-TEIA$ Genel Miidiirlillii'niin (4.iletim Tesis ve iqletme Grup Mtidiirltipti) 05.07.2013

tarih ve 3756 sayrh yazrsrnda, Gebze-Orhangazi-Izmir otoyolu projesi giizergahrnda yer alan ve

deplase edilmesi gereken 154 kV elektrik iletim hattrntn 8-12 direkleri arastnda yer alan 9 nolu

direfin fiziki montajrnrn yaprldrpr ve direpin bir b<iltimiin imar yolunda kaldrlrndan bu alanda

gerekli imar planr dtizenlemelerin yaprlmast imar planr notlarlna "l-Enerji iletim Hatlanntn

gegtipi alanlarda "Elektrikli Kuwetli Akrm Tesis Ydnetmeli$i" hiihimleri gegerlidir. 2- Enerji

: . . **-rb*,
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iletim Hatlannrn gegti[i alanlardaki irtifak koridoru boyunca ilgili kuruluqtan (TEIA$) gortil

alrnarak uygulama yaprlacaklrr." hrikiimlerinin yanlmast talep edilmektedir. Naztm imar

planrna eklenen plan notlannrn meri plan notlartnda yer almastndan dolayr eklenmesine

gerek olmadr[r, alanda yer alan direk yerinin kamulagtrrma slnlrt igerisine allnmast ile ilgili

l/25000 ve 1/5000 iilgekli nazrm imar planr defigikliklerin yaprlmast suretiyle stiz konusu

itirzz komisyonumr zca uygun gdriilmiigtiir.

Bununla birlikte imar ve $ehircilik Daire Bagkanltptnca, asktya gtkan nazrm imar

planlannda, 221 ada 2 nolu parselin miilkiyetinin Gtiltepe Camii Yaptrrma ve Yagatma

Derneli'ne ait olmasr sebebiyle s<iz konusu parselin konut alanr kullanlmlnln I parselde yer alan

dini tesis alanrna ilave edilmesi talebi i1e2292,3133 ve 3134 nolu parsellerin l2m.lik yola bakan

krsrmlannrn konum olarak donafi alanlanyla biitiinlegmesinin sa[lanmasl amaclyla ticaret alaruna

driniigti.iriilmesi ve sdz konusu yo[unluk bdlgelerine konut alanlan igin225 ve275 k/ha, ticaret

alanlan igin 220 k/ha yopunluk deferinin verilmesi talebi komisyonumuzca uygun

giiriilmiigtiir.

3194 sayrfi imar Kanunu'nun 8-b maddesine istinaden,5216 Sayrh Yasantn 7-b, 14.

maddelerin. g.ir. Belediyemiz Meclisinde gtinigiilerek karar verilmek tizere i9 bu rapor

tar afrmrzc a diizen I enm i gti r. " 73 .09 .20 | 3

geklindeki imar ve Bayrndrrhk Komisyonu Raporu, 10.10.2013 tarihli meclis

toplantrsrnda gdrtigiilerek miZakere edilmi gtir'

KARAR:
Dilovasr Belediyesi smrrlan igerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 13.06.2013 tarih ve 353

sayrlr karanna yaprlan itirazlar ile ilgili imar ve Bayrndrrhk Komisyonu Raporu komisyondan

geldi[i gekliyle oylandr ve oybirligi ile kabul edildi.
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