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"Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve ll5.giindem maddesi olarak g<iri.igiilerek,

Komisyonumuzun tetkikine sunulan, Belediyemiz,Izmit ilgesi, izmit Belediyesi, Karaabdiilbaki

Kdyii, Kriy Yerlegik ve Geligme Alan Srnrn igerisinde hazrrlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin
11.07.2013 tarih ve 435 sayrh karan ile onaylanarak 30.07.2013-28.08.2013 tarihleri arastnda

askrya qrkartrlan Karaabdiilbaki Kciyti 1/1000 dlgekli Uygulama imar Planrna yaprlan itirazlar
Ko mi syonu mtrzc a incelenmi gtir. Yapr I an incel eme neti ces inde ;

. Hasan Kamil YILI/.AZ, 20.09.2013 tarihli dilekgesi ile; Karaaba'ritUatci Ktiyii" meri
1125000 dlgekli nazrm imar planrnda "Di{er Tanm Alant" kullantmrnda yer alan 298 nolu
parselin l/1000 <ilgekli uygulama imar planr srnrn igerisine altnmastnt talep etmektedir. Yaprlan
inceleme neticesinde sriz konusu parselin qok az bir ktsmrnrn "Koy Yerlegik ve Geliqme Alan
Slnln" iginde, biiyiik bir krsmrnrn ise "Kiiy Yerleqik ve Geligme Alan Srnrn" drgtnda kaldr$r ve

parselin yer aldr[r alanda zemin ettidtiniin bulunmadr[r tespit edilmiqtir. S<iz konusu parsel igin
"Kdy Yerlegik ve Geligme Alan Srnrn" igine ahnmadan ve zemin ettitleri yaprlmadan plan karan

getirilemeyecepi igin itiraz Komisyonumuzca uygun gOriilmemigtir.

3194 sayrll imar Kanununun 8-b maddesine istinaden,5216 sayrh yasanln 7-b ve 14.

maddesine gdre Belediyemrz Meclisinde gririigtilerek karar verilmek tizere ig bu rapor tarafrmrzca
dtizenlenmiqtir."30.09.20 1 3
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izmit Belediyesi, Karaabdrilbaki Kdyii, Kdy Yerlegik

hazrrlanan l/1000 rilgekli Uygulama imar Planrna yasal askr

ilgili imar ve Bayrndrrhk Komisyonu Raporu komisyondan
ile kabul edildi.

ve Geligme Alan srnrrlan igerisinde
stiresi igerisinde yaprlan itirazlar ile
geldi$i qekliyle oylandr ve oybirligi
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