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KONU: '--.

izgnit Belediyesi, G23b25d nazrm imar planr paftasr, 3053 ac
. ^;'rqb:..r r Y. .r r.:.naztm i rfilii$ldnr de$i qi kl i gi.
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KoJuisYoN iNCELEMESi:
BeGdiyemiz Meclisinin 12.09.2013 tarih ve 32. gtindem

g6rtigiilmek rizere Komisyonumuza iade edilen Belediyemiz, lzmit ilqesi
srnrrlan dahilinde, G23b.25d naztm, G23b.25d.2b uygulama imar planr paftasr 3053 ada 1 nolu
parselde haztrlanan 1/5000 <ilgekli naztm imar planr depiqikli[i teklifi, Komisyonumuzca
incelenmigtir.

Yaprlan inceleme neticesinde, Belediyemiz

dAhilinde, G23b.25d naztm, G23b.25d.2b uygulama i

kullanlmtnln,''Sa[ltkTesisAlanr''olarakde[i9tirilmeffii
konusu naztm imar planr deliqikli[i teklifi ekinde plan

de[iqikliginin gerekgesi olarak defigikli[e konu parseli Alanl"
(Klinikkullanrmrna sahip ve yerinde halihazrrda sa[hk tesisi

Konukevi) yaprlmasr oldu[u belirtilmigtir.
-.---*L --*

Degiqikli[e konu 3053 ada I nolu parselin 1.342 m2 alana sahip'otdii$"ve biiytikl0[ti
itibariyle 3194 sayrll imar Kanunu'nun Plan Yaptmtna Ait Esaslara Dair Ycjnetmeligin Ek.l 'inde

yer alan Sa[hk Tesis Alanlan igin belirlenen en az btlyiiklt[ii salladrlr belirlenmig ve sciz

konusu naztm imar planr defiqikliSi teklifi ile 310 kigi/ha gpnyopgunluk delerinin deligmedigi

tespit edilmiqtir. Aynca soz konusu defigiklik ile ilgili olayQk;
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l. Belediyemiz ltfaiye Daire Bagkanhfr'ndan 26.06.2013 tarih 97586 sayrsr ile gortig

istenmig olup 02.08.2013 tanh ve bila sayth cevabi yazrda "...10.08.2009 tarih ve

2009/ 15 3 16 lmrar sayh Binalarm Yangtnda Korunmast Hakkmda Ydnetmeli{i'nin 2 I. ve

22. Maddeleri gereklerinin sa{lanmax kaydt ile itfaiye Daire Baskanlr{tmzca uygun

gdrillme kt e dir. " ifade edi lmi gti r.

2. Belediyemiz Ulagrm Daire Bagkanhpr'ndan 26.06.2013 tarih 97586 sayr ile gdrtig istenmig

olup sehven 04.06.2013 tarih ve 97586 sayrh cevabi yazrsrnda"... belirtilen de{iSikli{in
Kocaeli Belediyesi Otopark ilke ve Esaslart ydnetmelifinin 6. Maddesine uygun Sekilde,
tesisin kendi parseli igerisinde yapilmax koy& ile hsa ve uzun vadede ulastm aEsmdan

# herhangi olumsuz durum oluSturmayaca{t, de{iSikli{in bdlgeye etkisinin mevcut

'' polanlardaki imar yollon sorunsuz bir Sekilde knrSilanacafit belirlenmistir. Aynca
birimimiz dahilinde bahse konu parsel ile ilgili ktsa ve uzun vadede plan ve proje
bulunmamaktadtr. " ifade edilmiqtir.

Ahnan kurum gdriiglerinde de s<iz konusu plan de[igikli[inin yaptlmasrnr engeller bir
husus bulunmadr[r belirlenmigtir.

Sonug olarak, nazrm imar planr ana kararlan, temel planlama prensipleri ve meri

mevzuata aykrnhk tegkil etmedi[i belirlenen l/5000 olgekli nazrm imar planr depigikli[i teklifi
Komisyonumuzca uygun gdrtilmtigtiir.

5216 Sayrh Yasanrn 7-b ve 14. maddesine gcire Belediyemiz Meclisinde gtirtgtilerek
karar verilmek iizere ig bu rapor tarafimzca dtizenlenmigtir. 06.09.2013

geklindeki imar ve Bayrndrrhk Komisyonu Raporu, 10.10.2013 tarihli meclis
to p lantr s r nda gdri.igtil erek m iizakere edi I m i qti r.

KARAR:

izmit Belediyesi, G23b25d nanm imar planr paftasr, 3053 ada, 1'nolu parselde haztrlanan

nazrm imar planr de[igiklili ile ilgili imar ve Bayrndrrhk Komisyonu Raporu komisyondan
geldili gekliyle oylandr ve oybirli[i ile kabul edildi.
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