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Konu MAR VE BAYINDTRLIK KOMISYON RAPORU

Dairesi mar ve $ehircilik Dairesi Bagkanhlr

Evrak Tarih ve No )6.09.2013 | 97996

Kocaeli Btiyiikgehir Belediye Meclisinin 2013 yrh Ekim ayr 1. birleqimi 1. oturumu 10.10.2013
)erpembe gtinli saat 15:00'da yaptr$ toplantrsrnda allnan 2013-618 sayrh karardrr.

t.c.
KocAELi stiwx$rHiR BELEoiyEsi

MECLiS KARARI

KONU:
izmit Belediyesi, G23b25c naztm, G23b25c1b uygulama imar planr paftasl, 5044 ada I

nolu parselde hazrrlanan nazrm ve uygulama imar planr de$igikli[i.

KoMisYoN conUgU:
"Belediyemiz Meclisinin 12.09.2013 tarih ve 91. gtindem maddesi olarak gortigtilerek

Komisyonumuz tetkikine sunulan, Belediyemiz.lzmit ilgesi. izmit Belediyesi, Alikahya Mevkii,
Cumhuriyet Mahallesi srntrlan dahilinde, G23b.25c. nazrm imar planr paftasr, G23b.25c.lb.
uygulama imar plan paftasrnda yer alan 5044 ada I nolu parselde haztlanan 1/5000 cilgekli nazrm
ve l/1000 tjtgekli uygulama imar planr defiqikli$i teklifi Komisyonumuzca incelenmigtir.

Yaprlan inceleme neticesinde; Kent Konut inqaat Sanayi ve Tic. A.$.'nin 14.06.2013 tarih
ve 402-3020-1467-13 sayrh yaztst ile; Belediyemiz, lzmit ilgesi. izmit Belediyesi, Alikahya
Mevkii, Cumhuriyet Mahallesi stnrrlan dahilinde, G23b.25c. nazlm. G23b.25c.lb. uygulama
imar planr paftast, 5044 ada I nolu parselde mevcutta ya$anan srkrntrlann g6ztilmesi amacr ile;

l. Belediyemiz Meclisi'nin 16.05.2013 tarih ve273 sayrh karan ile meri l/1000 rilgekli
uygulama imar planrnda "Teknik Alt Yapr Alanr" olarak belirlenmiq lrafo alamlan ile
mevcuttaki durumlannrn uyugmadr[rnr, dofudaki trafo alanrndaizrnit Belediyesi'nintaksi^dura[r
yeri olarak ayrrldr$rnr belirterek trafo alanlannrn yazrlan ekinde yer alan kroki dogrultusunda
yeniden bel irlenmesini,

2. 5044 ada I nolu parselin do[usunda yer alan 20,00 metre genigli[indeki imar yolunun
halihazrrda parselin igerisinden gegtigini belirterek, yaklagrk 300 m2 btiytikliipi.indeki bir alanrn
yol olarak drizenlenmesi ni,

3. Yol olarak dtizenlenen 300 m2 biiyrikliiltindeki alana kargrhk 5044 ada 1 nolu parselin
kuzeyinde yer alan ve mevcutta parsel tizerinde yer alan Yrldrz Bloklan adh sitenin girig
kaprstnrn bulundu[u meri planlarda "Park Alanr"nr kullammrna sahip yaklaSk 275 m2
btiyiikl{igrindeki bir alan ile parselin giineyinde yer alan yaklagrk 25 m2 bUyrikhigtindeki bir
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alantn "Ticaret Alanr" olarak de$igtirilmesini ve bu doprultuda yapr adasr formunun yeniden
dtizenlenmesini.

4. 5044 ada I nolu parselin kuzeyinden gegen 35,00 metre geniglifindeki yolun sitenin
girigine denk gelen ve yazrlan ekinde yer alan krokide igaret edilen krsmrnrn sitenin girig ve
glktgrnrn verildifi bu alanda trafik akrgrnrn rahatlatrlmasrnr sa[lamak amacl ile refi.ij olan
kullanrmtnrn yol olarak degiqtirilmesini ve konu ile ilgili gerekli imar planr deligikliklerinin
yaptlmasrnr talep etti$ belirlenmigtir.

Sciz konusu talep dogultusunda; izmit ilgesi, lzmit Belediyesi, Alikahya Mevkii,
Cumhuriyet Mahallesi srnrrlan dahilinde, C23b.25c. nzrm imar planr paftasr, G23b.25c.lb.
uygulama imar plan paftasrnda yer alan 5044 ada I nolu parselde mevcutta yaganan srkrntrlann
gtiztilmesi amacl ile Belediyemiz, lmar ve $ehircilik Daire Bagkanhpr tarafindan;

1. Meri planlarda "Teknik AIt Yapr Alanr" olarak belirlenmig trafo alanlanrun
konumlan mevcuttaki yerlerine uygun olacak gekilde revize edilmesi

2. 5044 ada I nolu parselin yaklaqrk 300 m2 briytikltifrindeki krsmr l/5000 dlgekli nazrm
imar planrna ve mevcut duruma uygun olmak sureti ile yol olarak diizenlenmesi,

3. Yol olarak diizenlenen 300 m2 biiyiiklii[tindeki alana karqrhk 5044 ada I nolu parselin
kuzeyinde yer alan ve mevcutta parsel i.izerinde yer alan Yrldrz Bloklan adh sitenin giriq
kaptstnrn bulundulu meri planlarda "Park Alanr"nr kullanrmrna sahip yaklaSrk 275 m2
biiyiiklii[tindeki bir alan ile parselin giineyinde yer alan yaklagrk 25 m2 biiyrikliigi.indeki alan
"Ticaret Alanr" olarak diizenlenmesi,

4. Yaprlan defiqiklikler do[-rultusunda 5044 adanrn yapr adasr formunun yeniden
dtizenlenmesi,

5. 5044 ada 1 nolu parselin kuzeyinden gegen 35,00 metre genigli[indeki yolun ortasrndan
gegen refiijiin sitenin girigine denk gelen krsmr sitenin girig ve grkrgrnrn verildifi bu alanda trafik
akrgrnrn rahatlatrlmasrnrn sa[lanmasl amacl ile yol olarak dtizenlenmesi ile ilgili l/5000 cilgekli
naztm ve l/1000 olgekli uygulama imar planr de[igikli[i teklifi hazrrlanmrgtrr.

Belediyemiz, imar ve $ehircilik Dairesi Baqkanhpr tarafindan hazrlanan, yolunluk artrgr
ve donafi eksilmesine yol agmayan, nazlm imar planr ana kararlan, temel planlama prensipleri ve
meri mevzuataaykrnhktegkil etmeyen 1/5000 rilgekli nazrm imar planr teklifi ile 1/1000 dlgekli
uygulama imar planr de[igiklik teklifi Komisyonumrzca uygun gor0lmiiqtiir.

5216 Sayrh Yasamn 7-b,7-c ve 14. maddesine grire Belediyemiz Meclisinde gdrtigtilerek
karar verilmek iizere ig bu rapor tarafrmrzca dtizenlenmigtir."l7.09.2013

$eklindeki Imar ve Bayrndrrhk Komisyonu Raporu, 10.10.2013 tarihli meclis
top lantr s rnda giiri.igiil erek miizakere edi lmi gtir.
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KARAR:
izmit Belediyesi, G23b25c nazrm, G23b25clb uygulama imar planr paftasr, 5044 ada, I

nolu parselde hazrrlanan nazlm ve uygulama imar planr depiqikligi ile ilgili imar ve Bayrndrrhk
Komisyonu Raporu komisyondan geldili gekliyle oylandr. CHP Meclis Grubu Uyeleri; Fahri
onpNcut-, $aban SAzuGULLE, Ali HAYMANALI, Fikret GoKMEN, Mehmet Ali KAPLAN,
Prnar NAAK, Yagar SONMEZ, Fahrettin SUyUKOGLU, Siileyman TANYILDIZ, Zeynel
SARIKAYA' mn ret oylanna kargrn, oygoklu[u ile kabul edildi.
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