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Konu MAR VE BAYINDIRLIK KOMISYON RAPORU
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Ovrak Tarih ve No )6.09.2013 lr2l057

(ocaeli Bilyilkqehir Belediye Meclisinin 2013 yrh Ekim ayr 1. birleqimi 1. oturumu 10.10.2013

?ergembe g0nii saat 15:00'da yaptrfr toplanttstnda altnan 2013-602 sayrlt karardrr.

KONU:
Gebze Belediyesi, G22b24a nazrm imar planr paftast,

giineyinde haztrlanan naztm imar plant depigiklili.

KoMisYoru cOnUgU:
"Belediyemiz Meclisinin 12.09.2013 tarih ve 72.

iizere Komisyonumuza havale edilen Belediyemiz, Gebrc
Mahal lesi sr nt rlan dahi I inde, G22b.24a nazrm, G22b.24a.4b

ada l0 ve 11 nolu parsellerin gtineyi ile ilgili hazrlanan

degi gikl i gi tekl ifi Ko misyonu muzca i ncelenm i gtir.

1279 ada, f On. if nolu parsellerin

rnek
a t' :. -
Belediyesi, istasyon

uygulama imar planr paftax, 1279

l/5000 olgekli nazrm imar plam

Yaprlan inceleme neticesinde, Belediyemiz Gebze llgesi, Gebze Belediyesi, istasyon

Mahallesi srnrrlan dahilinde, G22b.24a nazrm, G22b.24a.4b uygulama imar planr paftast, 1279

ada 10 ve I I nolu parsellerin giineyinde bulunan ve meri nazrm imar planrnda biiytik bir krsmr
park alanr kullanrmrnda yer alan tescil harici alantn konut alanr kullantmtnda kalan krsmrnda

ihdasr mrimkiin olmamasr dolayrsryla, park alanr kullantmrna dahil edilmesi ile ilgili 1/5000

Olgekli nzrm imar planr de[igiklipi teklifi sunuldu[u anlagtlmtgtrr.

Sonug olarak; yo$unluk artrgr ve donatt alanr eksilmesine yol agmayan, aksine donatt

artrgr 6ngdren, nzvlm imar planr ana kararlan, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata

aykrrrhk teqkil etmedi[i belirlenen l/5000 6lgekli nazrm imar planr deliqikli[i teklifi
Komisyonu muzca uygun gonilmtigtiir.

5216 Sayrlt
karar verilmek iizere



geklindeki imar ve Bayrndrrhk Komisyonu Raporu, 10.10.2013 tarihli meclis

toplantrsrnda goriigiilerek m0zakere edilmi gtir.

KARAR:
Gebze Belediyesi, G22b24a nazrm imar planr paftast, 1279 ada, 10 ve I I nolu parsellerin

giineyinde hazrrlanan nazm imar planr depipiklili ile ilgili imar ve Bayrndrrhk Komisyonu

Raporu komisyondan geldi[i gekliyle oylandr ve oybirlili ile kabul edildi.
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