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UNCris KARARI

KONU:
Kartepe Belediyesi, Avluburun Koyii, Kdy Yerleqik ve Geligme Alan srnrrlan igerisinde

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

KoMisYox conUgU:
"Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve I18. gtindem maddesi olarak gdnig0lerek,

Komisyonumuzun tetkikine sunulan, Belediyemiz, Kartepe ilgesi, Avluburun Kdyu Kdy Yerleqik
ve Geliqme Alan Srnrn igerisinde hazrrlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 1 1.07.2013 tarih ve 440
sayrlr kararr ile onaylanarak 30.07.2013-28.08.2013 tarihleri arasrnda askrya grkartrlan l/1000
olgekli uygulama imar planrna yasal askr siiresi igerisinde yaprlan itirazlar Komisyonumrzca
incelenmigtir.

Yaprlan inceleme neticesinde; Belediyemiz, Kartepe ilgesi, Avluburun Kdyi.i K<ty
Yerlegik ve Geligme Alan Srntn igerisinde hazrrlanan l/1000 dlgekli Uygulama-imar Planrna
yasal askr siiresi igerisinde Dairesince yaprlan tespit neticesinde, planlama gahqmalan <incesinde
yaprlmrg olan parselasyon iqlemleri gergevesinde yol olarak brrakrlanr tr305 Ve 1306'nolu parseller
ile 1307 ve 1308 nolu parsellerin arasrndaki kadastro harici alanrn 5.00 m:?lik imaryolu olarak
d iizenlenmes i ni i ge ren itir azrn sunul du[u anlag r I m r qtr r.

Avluburun Koyii l/1000 cilgekli Uygulama imar Planr, G24.a.24.b.3c uygulama imaf
planr paftasr, 1305 ve 1306 nolu parseller ile 1307 ve 1308 nolu parsellerin arasrndaki kddastro
harici alanm 5.00 m.'lik imar yolu olarak diizenlenmesine iligkin itiraz Komisyonumuzca uygun
goriilmiigtiir.

3194 sayrh imar Kanunu'nun 8-b maddesine istinaden,5216 sayrh yasamn 7-b ve 14.

maddesine gdre Belediyemiz Meclisinde gortigiilerek karar verilmek iizere iq bu rapor tarafrmtzca
diizenlenmi gtir." 02.1 0.20 1 3

$eklindeki Imar ve Bayrndrrlrk Komisyonu
toplantr srnda g<iriigi.ilerek miizakere edi lm i gtir.

10.10.201 3 tarihli meclis

ffi Karar Tarihi: 10. 10.2013

Karar No : 645

Konu MAR VE BAYINDIRLIK KOMISYON RAPORU

Dairesi mar ve $ehircilik Dairesi Ba;kanhfr

Evrak Tarih ve No )6.09.2013 /134638

Kocaeli Btiyiikqehir Belediye Meclisinin 2013 yrh Ekim ayr l. birlegimi 1. oturumu 10.10.201:

?ergembe giinii saat 15:00'da yaptr$r toplantrsrnda ahnan 2013-645 sayrh karardrr.
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KARAR:
Kartepe Belediyesi, Avluburun Kdyti, Krly Yerlegik ve Geligme Alan stntrlan igerisinde

hazrrlanan 1/1000 dlgekli Uygulama imar Planrna yasal askr sriresi igerisinde yaprlan itirazlar ile
ilgili imar ve Bayrndrrhk Komisyonu Raporu komisyondan geldi$i gekliyle oylandr ve oybirlipi
ile kabul edildi.

Kerim BTIYUKG
KATIP UYE KATIP trrn 1t. Yedek )

23./p/2013
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