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KONU:
Gdlciik Belediyesi, Ummiye Kciyii. Kdy Yerlegik ve Geliqme Alan stnrrlan igerisinde

haztrlanan l/1000 dlgekli Uygulama imar Planrna yasal askr siiresi igerisinde yaprlan itirazlar.

KOMiSYON iNCELEMESI:
"Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve ll1.giindem maddesi olarak gdriiqiilerelq

Komisyonumuzun tetkikine sunulan, Belediyemiz, Gdlciik ilgesi, Gdlciik Belediyesi, Ummiye
Koyti, G23.c.07.c.3.a-4.b-4.c,G23.c.12.b.1.a-l.b uygulama imar plan paftalan, Ummiye K6yii Kiry
Yerlegik ve Geligme Alan Srnrrr igerisinde hazrrlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 11.07.2013 tarih
ve 419 sayrh kararr ile onaylanarak 30.07.2013-28.08.2013 tarihleri arasrnda askrya grkartrlan
Ummiye Kdyii l/1000 dlgekli Uygulama imar Planrna yasal askr siiresi igerisinde ve sonrasmda
yaprlan itirazlar Komisyonumvzca incelenmigtir. Yaprlan inceleme neticesinde;

1- Adit KANPARA, bila tarihli (evrak gelig tarihi:09.09.2013) dilekgesi ile; Ummiye Kdyt|
G23.c.07.c.4.b uygulama imar plan paftasrnda "Konut, A{aglanfurtlacak Alan ve imar Yolu'
kullanrmrnda kalan 49 nolu parselin "imar yolu ve Afaglandrnlacak Alan"da kalan krsmrnrn

"Konut Alanrna", "Dini Tesis Alanr, imar Yolu ve Park ve Dinlenme Alanr" kullanrmrnda
kalan 50 nolu parselin miilkiyetinde kalan ktsrmlannrn "Konut Alanr" olarak planlanmasrnr
talep etmekted ir. Yapr lan i nceleme neticesinde;

. Itiraza konu49 nolu parselin yansrndan fazlasrntn yerlegime uygunluk agtsrndan "Uygun
Olmayan Alanda" kalmasr ve parselin do$u tarafinda topografik elimin yiizde 30'un
iizerinde olmasrndan dolayr sdz konusu parselin "Afaglandrnlacak Alan" olarak plan kararr
getirilmig olan krsmrnrn "Konut Alanr"na ilave edilmesi ile bahse konu parselin dopusunda
ve batrsrnda kuzey-gi.iney istikametinde dnerilen imar yollannrn kaldrnlmasrna yOnelik
talep kaldrnlmak istenilen imar yollannrn devamhh[r olan bir yol olmasr dolayrsryla uygun
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krsmrnrn yerlegime uygunluk haritalannda "Uygun Olmayan Alan (UOA)" olmast ve genel
plan kararlart gergevesinde sdz konusu talepuygun giiriilmemigtir.

2- Necati UZIINER varislerinden Harun UZLINER, bila tarihli (evrak gelig tarihi:03.09.2013)
dilekgesi ile; Ummiye Koyi.i, G23.c.07.c.3.a,4.b uygulama imar plan paftasrnda bir krsmr

"Konut Alant", biiyiik bir krsmr "Plan Smrt Dqannnda" kalan 5 nolu parselin tamamlnln
planlama sahasr igerisine ahnarak "Konut Alanr'o olarak planlanmastnr talep etmekledir.
Yapr lan inceleme neticesinde;

. Sdz konusu talep itiraza konu parselin bir krsmtntn stntrlart daha 6nce Belediyemizce
belirlenen "Ummiye K6yii Krrsal Geligme Alan Srnrn" nrn dtqtnda kalmast ve genel plan

kararlan gergevesinde uygun giiriilmemigtir.
3- Kemal UZUNER, 28.02.2013 tarihli dilekgesi ile; Ummiye Kdyii, G23.c.12.b.1.b uygulama

imar plan paftasrnda "Konut Aloru, imnr Yolu ve Plan Smtn Dqanunda" kalan 240 nolu
parselin on0nden gegen imar yolunun karqr parseldeki kadastro yoluna dogru kaydrnlmaslnl ve
plan srnrrr drqansrnda kalan krsmrnln "Konut Alanr"na ilave edilmesini talep etmektedir. Yaprlan
inceleme neticesinde;

. Sdz konusu talep 240 nolu parselin dniinden gegen imar yolunun mevcut kadastro hatlannrn
dikkate allnarak 261 nolu parsele dogru dtelenmesi suretiyle tadilen uygun giiriilmiigtiir.

4- Yagar IiUYI'AIL{, 16.08.2013 tarihli dilekqesi ile; Ummiye Kdyti, G23.c.07.c.4.b uygulama
imar plan paftasrnda nPark ve Dinlenme Alaru, Meydan,Imar Yolu, Dini Tesis Alam ve Sosyo
Kfiltiirel Tesis Alanr" kullanrmrnda kalan 5l nolu parselin 3132 hissesinin "Kdy Tiizel
Kigili[inde Oldu$unu" ve plan kararlarr ile ma[dur oldu[unu ifade ederek ma[duriyetinin
giderilmesini talep etmektedir. Yaprlan inceleme neticesinde;

. 5l nolu parselin yansrndan fazlasrnrn yerlegime uygunluk agtstndan "Uygun Olmayan
Alanda" kalmasr ve parselin dofu tarafrnda topografikefimin yiizde30'un iizerinde
olmasrndan dolayr parselin bir krsmrnrn "Park ve Dinlenme Alant" olarak planlandrlr,
geriye kalan krsmrnm ise parselin konumu itibari ile merkezi bir alanda olmast, halihazrrda
bitigi[inde "Dini Tesis Alanr" olmasrndan dolayr biiti.insel bir planlama yaklagrmr ile
tamamlayrcr fonksiyon olarak "Meydan" ve "Sosyo Kiilti.irel Tesis Alanl" kullanrm
karannrn getirildifi tespit edilmig olup alanda yaprlacak herhangi bir de[iqiklik plan

biitiinli.igiinU bozaca$r igin s6z konusu talep uygun giiriilmemiqtir.

5- Murat KANPARA, 20.08.2013 tarihli dilekgesi ile; Ummiye Kdyii, G23.c.07.c.3.d, 4.c
uygulama imar plan paftasrnda tamamr "(lygulama imar Plaru Smtrt Drymda" kalan 157 nolu
parselin yol ve yegil alandan grkanlmasrnr talep etmektedir. Yaprlan inceleme neticesinde;

. Sdz konusu itiraz parselin plan srnrrr drgansrnda kalmast ve plantn konusu olmamasrndan
dolayr uygun gtiriilmemiqtir.

6- Sezai KANPARA varisleri Neriman TURAL, Nazire SARAL ve Nuriye AKYOL,
20.08.2013 tarihli dilekge ile;Ummiye K0yti, G23.c.07.c.4.b,4.c uygulama imar plan paftasrnda

btiytik krsmr "Park ve Dinlenme Alaru, imar Yolu" bir ktsmt uKonut Alanr" kullanrmrnda
kalan l3l nolu parselin imar yolunda kalan krsmrnrn "Konut Alant"na ilave edilmesini talep
etmektedir. Yaprlan inceleme neticesinde;

. SOz konusu talep genel plan kararlan dolrultusunda uygun giiriilmemigtir.

I
/l A

Sayfa2 I 3



7- ismail UZUNER. 15.08.2013 tarihli dilekgesinde; Ummiye Kdyii, G23.c.l2.b.l.b uygulama
imar plan pa{tasrnda "Konut Alaru" kullanrmrnda kalan 296-297 nolu parseller, "Konut Alant
ve imar Yolu" kullanrmrnda kalan 298-299 nolu parseller, "Konut Alaru, imar Yolu ve btiyiik
ksmt PIan Smm Dqananda" kalan 300 nolu parsellerden 298 nolu parselin ortasrndan gegen
imar yolunun 265, 266,267 nolu parsellerin srnrnndan gegirilmesini talep etmektedir. Yaprlan
inceleme neticesinde;

' Sdz konusu talep; itiraz konu 7.00 metrelik imar yolunun 298 ve 299 nolu parselleri
oftalayacak qeki lde planlanmasr suretiyle tadilen uygun gtiriilmiiqtiir.

8- Mehmet UZUNER, 15.08.2013 tarihti dilekgesinde; Ummiye Kdyii, G23.c.12.b.1.b uygulama
imar plan paftasrnda "Konut Alant ve imar Yolu"ndakalan 264 nolu parselin ortasndan gegen
imar yolunun 265 nolu parsele dolru kaydrnlmasrnr talep etmektedir. Yaprlan inceleme
neticesinde;

. SOz konusu talep genel plan kararlan do!.rultusunda uygun giiriilmemigtir.
Aynca; Ummiye Kdyu l/1000 dlgekli Uygulama imar Planr genelinde yaprlan

de[erlendirmeler sonucunda sdz konusu planrn plan lejantr paftasrnda "Meydan" gdsteriminin
yaprlmadr[r tespit edilmig olup sdz konusu gdsterimin plan lejantrna eklenmesine karar verilmigtir.

3194 sayrh imar Kanununun 8-b maddesine istinaden,5216 sayrh yasanln 7-b ve 14.
maddesine gore Belediyemiz Meclisinde gOri.igiilerek karar verilmek iizere ig bu rapor tarafimtzca
dtizen lenmigtir."25.09.20 I 3

$eklindeki imar ve Bayrndrrhk Komisyonu Raporu, 10.10.2013 tarihli meclis toplantrsrnda
g6riigiilerek miizakere edi lmigtir.

KARAR:
Gdlciik Belediyesi, Ummiye

hazrlanan l/1000 dlgekli Uygulama
ilgili imar ve Bayrndrrhk Komisyonu
kabul edildi.

K0yii, KOy Yerleqik ve Geligme Alan srnrrlan igerisinde
imar Planrna yasal askr siiresi igerisinde yapllan itirazlar ile
Raporu komisyondan geldi[i gekliyle oylandr ve oybirli[i ile
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