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Konu MAR VE BAYINDIRLIK KOMISYON RAPORU

Dairesi mar ve $ehircilik Dairesi Baqkanlt[t

0vrak Tarih ve No )6.09.2013 187706

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

?ergembe gtinii saat 15:00'da yaptr$ toplantrsrnda ahnan 20B-qflqqqh karardtr.
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KOCAELi nuvuxgnHiR BELEOivnSi
MECLiS KARARI

KONU:
izmit Belediyesi, G23b25c2a-2b uygulama imar planr pafta'la;i,-li8 ada,2 nolu parselde

hazrrlanan uygulama imar planr defigiklifii . .:.-l

KoMisYox cdnU$U: - 
"

"Belediyemiz Meclisinin 12.09.2013 tarih ve 94. giindenr rnaddesi olarak gdrtigiilerek

Komisyonumuz tetkikine sunulan, Belediyemiz,lzmit ilgesi, izmitBelediyesi stntrlan dahilinde,

G23b.25c nazrm, G23b.25c.2a-2b uygulama imar planr paftast,ff78uda I ve 2 nolu parsellerde

haztrlanan l/1000 olgekli uygulama imar planr de[igikfipi teklifi; Komisyonumuzca

incelenmigtir.

Kocaeli Valilili it H,titti E[itim M[diirlii$i 29.05.2013 tarih, ll589l1 sayrh yazrsr ile;

Belediyemiz,Izmit ilgesi, izmit Belediyesi srnrrlan dahilinde, G23b.25c nazrm, G23b.25c.2ave

G23b.25c.2b uygulama imar planr paftalan, 478 ada, 2 nolu parsel tizerinde yer alan lise

binasrnrn yrkrlarak yerine 24 derslikli yeni bir bina yaptlmastntn planlandrfr ve s6z konusu

projenin uygulanabilmesi igin imar planlannda mevcut yaprlagma kogullannrn yeniden

diizenlenmesine ihtiyag duyuldufu gerekgesiyle soz konusu parselin mevcut uygulama imar
planrnda E:1.00,3 kat olan yaprlagma koqulunun E:1.50,5 kat olarak dtizenlenmesine ydnelik
imar planr de[iqiklifinin yaprlmasrnr talep etti[i tespit edilmigtir.

Defiigikli[e konu 478 ada,2 nolu parsel ile bitigifindeki I nolu parseli igeren revize imar
planrna eias jeolojik-jeoteknik etiit raporuna iligkin Zemin ve Deprem inceleme $ube
Miidtirlti[{i'ntin yazrsrnda alanda "6 kattan ktigiik ve l4 kattan biiytik binalar yaplldrpr takdirde
yapl yer uyumunun sa$lanaca[r ..." ifadesinin yer aldrgr belirlenmig olup. bu do$rultuda ve

Kocaeli Valilipi ile Belediyemiz arasrnda imzalanan; " Plan Yaprm Hizmet igbirlipi Protokolii"
gereli, Belediyemiz, Izmit ilgesi, izmit Belediyesi stntrlan dahilinde, 478 ada, I ve 2 nolu
parsellerin mevcut uygulama imar planrnda E:1.00,3 kat olan yaprlagma kogulunun E:1.50, 5

kat olarak diizenlenmesini igeren 1/1.000 olgekli uygulryta imar planr depiqikli[i teklifi
hazrrlandrpr tespit edilmigtir. ,/'/t[ ,/4
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Belediyemiz, imar ve $ehircilik Dairesi Bagkanhfr tarafindan hazrclanan, yo[unluk artrgr

ve donah eksilmesine yol agmayan, ntvlm imar planr ana kararlan, temel planlama prensipleri ve

meri mevzuata aykrnhk tegkil etmeyen l/1000 dlgekli uygulama imar planr de$gikliSi teklifi
Komisyonumtrzca uygun g6r0lmtigt0r.

521 6 Sayrfu Yasanrn 7 -b, 7 -c ve 14. maddesine gdre Belediyemiz Meclisinde goriigtilerek

karar verilmek iizere iq bu rapor tarafrmrzcadiizenlenmigtir." 24.09.20|3

geklindeki imar ve Bayrndrrhk Komisyonu Raporu, 10.10.2013 tarihli meclis

top I antr s r nda gdrtigtil erek miizakere edi lmi gtir.

KARAR:
izmit Belediyesi, G23b25c2a-2b uygulama imar planr paftalan, 478 ada,2 nolu parselde

hazrrlanan uygulama imar plam deligiklifi ile ilgili imar ve Bayrndrrhk Komisyonu Raporu

komisyondan geldili gekliyle oylandr ve oybirlili ile kabul edildi.

/d
Kerim nuwrceo/ ffi"i""

KAriP un// , , KAriP iivn 1r. Yedek )

{t//t///
l[//

/\-/

2J.nstzott

Sayfa2 / 2


