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Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 2014 yılı Aralık ayı l. birleşimi 1. oturumu 11.12.2014
Perşembe günü saat l5:00'da yaptığı toplantısında altnan 20l4-708 sayılı karardır.

T.c.
KOCAELi oÜvÜxşıuin BELEDiYESi

MECLİS KARARI

KONU:
Çayırova Belediyesi. Şekerpınar Mahallesi, G22.b.l3.c nazım imar planı paftası.737 ada

1 parsel ve güneyinde yer a]an imar adaları ve yolları ile 676 adanın kuzeyinde hazırlanan nazım
imar planı değişikliği.

Ko}1iSYON cÖnÜşÜ:
Belediyemiz Meclisi'nin l 3.1 1 .20l4 tarih ve l 7. gündem maddesi olarak görüşüIen ve

Komisronumrrzun telkikine sunuIan. BeIediyemiz. Çal-ırova İlçesi. Çal,ırova Beledilesi.

Şekerpınar Mahallesi sınırları dahilinde. G22.b.13.c nazım imar planı paftasında yer alan 737 ada
l nolu parsel ve bitişiğindeki kadastral vol ile 676 ada 2 nolu parselin kuzeyindeki tesci] harici
alana ilişkin hazır]anan l/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonumuzca
inceIenmiştir.

Çayırova İlçesi. Çayırova Belediyesi. Şekerpınar Mahallesi. G22.b.l3.c nazım imar planı
paftası, meri nazım imar planında "Park ve Dinlenme Alanı" kullanımına sahip 676 ada 2 nolu
parselin kuzeyinde yer alan tescil harici alanın 26O ki/ha yoğunluk i]e "3, Derece TaIi İş Merkezi
Alanı" olarak düzenlenmesi, eşdeğer alanın meri nazım imar pianında 400 ki/ha yoğunluk ile
Yüksek Yoğunlukta Yerleşik Konut A|anları kullanımına sahip 731 ada l nolu parselin "Park ve
Dinlenme Alanı" olarak düzenlenmesi suretiyle karşılanmasını içeren nazım imar p!anı

değişik|iği teklifi sunulduğu an]aşılmüştır.

Söz konusu nazım imar planı değişikliğinin 737 ada l nolu parsel ve güneyinde yer alan
"Park ve Dinlenme Alanı" kullanımlı tescil harici alanların birleştirilerek "Tema Parkı"
oluşturulabiImesi amacıyla yapıldığı. "Park ve Dinlenme Alanı" kullanımIna sahip 6'76 ada 2
nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alanın plan bütünlüğünün sağlanmasü için 260 kiiha
yoğunluk ile "3. Derece Tali İş Merkezi AIanı" o|arak düzenlendiği tespit edilmiştir.

Ancak 676 ada 2 nolu parselin kuzeyindeki "Park ve Dinlenme Alanı" kullanımına sahip
tescil harici alanln "3. Derece Tati İş Merkezi Alanı" olarak düzenlenmesi hususunda; "Park"
gibi bir açık alan kullanımının kaldırıldığı ve bölgenin zalen yoğun bir ticaret kullanımına sahip
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olduğu göz önünde bulundurulduğunda, alana yeni bir ticaret kullanımı eklenmesinin temel
planlama prensipleri açısından olumsuz bir durum teşkil ettiği ve kaldırılan "Park" kullanımı
yerine yine bölgeye hizmet verecek ve aynı zamanda özel mülkiyette değerlendirilebilecek bir
kullanım otarak "Özel Sosyal Alıyapı Alanı" düzenlenmesinin daha uygun olacağı
değerlendirilmiştir.

sonuç olarakl temel planlama prensipleri açısından oiumsuzluk teşkil ettiği
değerlendirilen l/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğiı 676 ada 2 nolu parselin kuzeyindeki
tescil harici alanda kaldırılan "Park ve Dinlenme Alanı"nın, alandaki yapı yoğunluğunu
arttırmamak adına, teklif edilecek l/l000 ölçekli uygulama imar planında yapılaşma koşulları
E:0. l0 Hmax: 5.50 m'yi aşmayacak şekilde diizenlenmek üzere "Özel Sosyal Altyapı Alanı"
olarak düzenlenmesi suretiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32. maddesi 2. bendi gereği NİP-851.12
şeklinde PİN (Püan İşlem Numarası) almış değişiklik teklifi 5216 Sayılı Yasanın 7-b ve |4.
maddesine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafrnızca
diizenlenmiştir. 0 |.1 2.20 l 4

Şeklindeki lmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. 11.12.2014 tarihli meclis
toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir.

KARAR:
Çayırova Belediyesi. Şekerpınar Mahallesi, G22.b.l3.c nazım imar planı paftası. 737 ada

l parsel ve güneyinde yer alan imar adaları ve yolları ile 676 adanın kuzeyinde hazır|anan nazım
imar planı değişikliği ile ilgiIi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; komisyondan geldiği
şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri: Şaban SARIGÜLLE. Erhan UYSAL. Özcan
ÖZEn. ıiüek TAN. Hüseyin ylLM^Z. Zafer ŞiMŞEK. Engin 1AŞDEMİR. Nihaı DEĞER.
Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN. Selahattin ALT|NKAYA. orhan TANlŞ, osman SÜDAN
ile MHP Meclis Grubu Üyesiı Vahit ERYILMAZ' ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul
edildi.
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