
Karar Tarihi: 10.10.2013

Karar No : 617

Konu MAR VE BAYINDIRLIK KOMISYON RAPORU

Dairesi mar ve $ehircilik Dairesi Bagkanh[r

Evrak Tarih ve No )6.09.2013 /126896

Kocaeli Biiyiikgehir Belediye Meclisinin 2013 yrh Ekim ayr 1. birlegimi 1. oturumu 10.10.2013

?ergembe gtinii saat 15:00'da yaptr$ toplantrsrnda alrnan 2013-617 sayrh karardtr.

t.c.
KocAELi nUvUrgEHiR BELEniYnsi

MECLiS KT{RT{RI

KONU:
izmit Belediyesi, G23b25d1c uygulama imar planr paftas, 4796 ada, 36 ve 37 nolu

parsellerde hazrrlanan nazrm ve uygulama imar planr de[igikligi.

KoMisYow conUgU:
"Belediyemiz Meclisinin 12.09.2013 tarih ve 90. gi.indem maddesi olarak gdrtiqtilerek

Komisyonumuz tetkikine sunulan, Belediyemiz,lzmit ilgesi, izmit Belediyesi, Mehmet Ali Paqa

Mahallesi srmrlan dahilinde, G23b.25d nazrm imar planr paftast, G23b.25d.lc uygulama imar
plan paftasrnda yer alan 4796 ada 36 ve 37 nolu parseller tizerinde bulunan ya[mursuyu hattr
giizergahlnrn l/5000 dlgekli nazrm imar planrna iglenmesi ve l/1000 olgekli uygulama imar planr
de[igikli[i teklifi Komisyonumuzca incelenmiqtir.

iSU Genel Miidiirliisri Emlak ve istimlak Dairesi Bagkanhfr'mn 21.08.2013 tarih 13020

sayrh yazrsr ile; Belediyemiz. izmit ilgesi. izmit Belediyesi, Mehmet Ali Paga Mahallesi srnrrlarr
igerisinde, G23b.25d nazrm, G23b.25d.1c uygulama imar planr paftast, 4796 ada 36 ve 37 nolu
parseller iizerinde bulunan yafmursuyu hattr igin daimi irtifak hakkr tesis edildi[i ve tescil
iglemlerinin sonuglandrnldr[rndan bahisle mevcut imar planlannda 5 m geniqlilindeki koridorun
yanlan ekinde gdnderilen kamulaptrrma planrna gdre; 36 nolu parselden I .25 m ve 37 nolu
parselden 1.25 m olmak izere 2.5 m'ye diiqiiriilmesini talep ettigi ve bu talep dofrultusunda
l/1000 619ekli uygulama imar planr depiqiklifi ve yeni haline gdre kanal hattr giizergahtntn l/5000
olgekli nazrm imar planrna iglenmesini igeren plan teklifi hazrrlandr[r tespit edilmigtir.

Belediyemiz,lmar ve $ehircilik Dairesi Bagkanh$r tarafindan haztrlanan, yoSunluk artrgr

ve donatr eksilmesine yol agmayan, nazrm imar planr ana kararlan, temel planlama prensipleri ve

meri mevzuata aykrnhk tegkil etmeyen l/5000 cilgekli naztm imar planr teklifi ile l/1000 dlgekli
uygulama imar planr defigiklik teklifi Komisyonumuzca uygun g<iriilmiiqttir.

5216 Sayrh Yasanrn 7-b,7-c ve 14. maddesine gore Belediyemiz Meclisinde goriigtilerek
karar verilmek iizere ig bu rapor tarafimrzcadiiz/rlenmigti.."t 7.09.2013
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$eklindeki imar ve Bayrndrrhk Komisyonu Raporu, 10.10.2013 tarihli meclis toplantrsrnda
gdnigiilerek mtizakere edi I m i gtir.

KARAR:
izmit Belediyesi, G23b25dlc uygulama

parsellerde haznlanan ruvlm ve uygulama imar
Komisyonu Raporu komisyondan geldi[i gekliyle

imar planr paftasr, 4796 adU 36 ve 37 nolu
planr degigikli[i ile ilgili imar ve Bayrndrrhk

oylandr ve oybirli[i ile kabul edildi.
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93.t[ptzotz

ido[an GUNAY
KATIP UYE (1. Yedek )
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