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KONU:
Karamtirsel Belediyesi stntrlan igerisinde, Belediyemiz

275 sayfi karan ile onaylanan nazlm imar planr revizyonung y,'I1 i..-
.bilu {e

KoMiSYON conugu:
"Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 96. giindem maddesi olarak goriigtilmek

irzere Komisyonumuza havale edilen Belediyemiz, Karamtirsel ilgesi, Karamtirsel Belediyesi

srnrrlan dahilinde haztlanarak Belediyemiz Meclisi'nin 16.05.2013 tarih ve 275 sayrh kararr ile

onaylanan ve 3194 sayrh imar Kanunu'nun 8-b maddesi uyannca 01.08.2012tarih ve 01.09.2013

tarihleri arasrnda askrya grkartrlan "Karamilrsel Planlama Bolgesi, Karamilrsel Gtiney kesimi

t/50000 1tqekti Qevre Diizeni Plaru, I/25000 Otqekti Revizyon Naztm imar Plaru ve I/5000

Olqekti Revizyon Naztm imar Plaruna" iligkin yasal askl s0resi iginde yaprlan itirazlat

Komisyonumuzcaincelenmiq olup, yaprlan incelemeler neticesinde;

l-ilyas, Remzi, Yaqar GOKOZKUT ve Necmiye KARA 27.08.2013 tarihli itiraz

dilekgesinde, Belediyemiz, Karami.irsel ilgesi, Karamtirsel Belediyesi, Oluklu Ktiyti, G23d.07c.1b

pafta,298,301,302,303 ,353,376 ve 377 nolu parsellerin ktly yerlegik alanr igerisinde yer aldt$nt

belirterek, sdz konusu parsellere ait haztlanan ve Qevre ve $ehircilik Bakanh$ Mekansal

Planlama Genel Mridtirltigii tarafindan onaylanan imar planrna esas jeolojik-jeoteknik rapomnun

da dikkate ahnarak parsellerin yerlegik alan igerisine altnmasr talep edilrnektedir. Siiz konusu

itiraza konu parsellerin larsal konut alanr kullanrmtna bitigik alanda yer aldrfl ve yaprlan

jeolojik etiid sonrasr zemin agsrndan uygun olmayan formasyonundan iinlemli alan 2.1

formasyonuna diiniiqtii$i belirlendifinden parsellerin diler tartm alantnda olan

kullanlmlnln [ursal konut alanr olarak diizenlgmesi suretiyle siiz konusu itirtz
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komisyonumuzca uygun giiriilmiigtiir.
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planr igerisine ahnmasr talep edilmektedir. Siiz konusu parselin bir lasmrnda jeolojik etiidiin

bulunmadrfr ve alanrn yakrn gevresiyle biitiinlegmesinin miimkiin olmadrfr anlaqrldrfrndan

stiz konus u itirrz komisyonu muzca uygu n giiriilmemigtir.

3194 sayrh imar Kanunu'nun 8-b maddesine istinaden,5216_ Sayrh Yasantn 7-b, 14.

maddelerine lrire Belediyemiz Meclisinde goriigiilerek karar verilmek iizere iq bu rapor
tar afrmrzca d iizenl enm i qti r. " 23 .09 .20 | 3

geklindeki imar ve Bayrndrrhk Komisyonu Raporu, 10.10.2013 tarihli meclis

toplantrsrnda gtirtgtilerek miizakere edilmi 9tir.

KARAR:
Karamtirsel Belediyesi srntrlan igerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.05.2013 tarih ve

275 sayir karan ile onaylanannazrm imar planr revizyonuna yaprlan itirazlar ile ilgili imar ve

Bayrndrrfuk Komisyonu Raporu komisyondan geldi[i gekliyle oylandr ve oybirlili ile kabul

edildi.
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