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Konu MAR vE BAYlNDlRLlK KoMlsYoN RAPORU

Dairesi lmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı

Evrak Tarih ve No )6.1 ı.20t4 / l6ı814

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20l4 yılı Aralık ayı l. birleşimi l. oturumu 11.12.20|4
Perşembe günü saat 15:00'da yaptığt toplantısında alınan 20l4-712 sayıl,ı karardır.

T.c.
KOCAELi BÜYÜKŞEHiR BELEDİYESi

MECLis KARAR|

KONU:
Çayırova Belediyesi. C22.b.l8.b. nazım imar planı paftaları. 84l ada 5 nolu parselde

hazırlanan nazım imar planı değişikliği.

KoMisYoN cÖnÜşÜ:
Be|ediyemiz Meclisi'nin l3.11.20l4 tarih ve 70. gündem maddesi olarak görüşülen ve

Komisyonumuzun tetkikine sunulan: Belediyemiz. Çayırova İlçesi, Çayırova Belediyesi, Akse
Mahallesi. G22.b.l8.b nazım imar planı paftası. 84l ada 5 nolu parselde hazır|anan l/5000
ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

Yapılan inceleme neıicesinde: Belediyemiz. Çayırova İlçesi. Çayırova Belediyesi. Akse
Mahallesi. C22.b.l8.b-l9.a nazım. C22.b.18.b.02.b. C22.b.19.a.0l.c-0.1d uygulama imar planı

paftaları. meri uygulama imar planında E:0.60 Hmax: l5.50 m yapılaşma koşulu ile "Sanal,i
Alanı'' kullanımına sahip 2073 ada l nolu parsel i|e 207 4 ada l nolu parsellerin tevhit edilmesi
suretiyle üzerinde büyük bir tesis yapılabilmesi amacıyla söz konusu parseller arasından geçen

l0.00 m.lik imar yolunun kapatılması ve oluşacak yeni imar adasının kullanım karan
değiştirilmeksizin yapılaşma koşullarının E:0.80 Hmax: serbest olarak düzenlenmesinin
sağlanabilmesi amacıyla kapatılan imar yoluna karşılık olarak meri imar planında "Küçük Sanal,i

Alanı" kullanımlı 84l ada 5 nolu parselin "Pazarlama Alanı" olarak diizenlenmesini içeren

l/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin sunulduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili olarak, Belediyemiz Fen İş|eri
Dairesi Başkan|ığı Aykome Şube Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığt ve ltfaiye
Dairesi Başkanlığı'na görüş sorulmuş olup söz konusu görüşlerde;
-Belediyemiz, itfaiye Dairesi Başkanlığı_Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü 23.10.20l4 tarih ve
|52826-2 sayılı yazısı ile "..söz *onusu nazım imar plonı değişikliği leklifinin 'Binalorın
Yangından Korunma Yönetmeliği 2I ve 22.maddelerinde beliıilen gerekliliklerin sağlanması
kaydıylo uveun görüldüğil...l'
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-BeIediyemiz. Ulaşım Dairesi Başkanlığı-Ulaşım Planlama ve Etüt Proje Şube Müdürlüğü
03.11.2014 tarih ve |52826 sayılı yazı ile "..,,bahse konu plan değişikliğinin ulaşım açısından
uvgurı gölüIdüğü",
- Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Aykome Şube Müdürlüğü 05.11.2014 tarih ve
l60848 sayılı yazı ile. ".,söz konusu nazım imar planı değişikliği ıekliJi ile ilgili İsu Genel
Müılürtüğü, iı Teıekom Müdürlüğü, Palgaz A,Ş. ve Sedaş İı iuııidırııgııne aİl alQapı
bilgisinin yazıIarı ekinde buIunduğu" ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

Ayrıca, l/5000 ölçekli nazım imar planının dayanağı olan l/l000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliği yapılmak suretiyle, 2073 ada l nolu parsel ile 2074 ada l nolu parsellerin
arasından geçen ve kaldırılarak "Sanayi Alanı"na dahil edilmek istenilen 10.00 m.lik imar
yolunda kalan teknik altyapı hatları ile ilgi|i 27.11.2014 tarihinde parsel maliki tarafından
imzalanan ve Belediyesine verilen taahhütnamede "...bu yolda bulunan bütün alıyapının ilgili
yatrımu kuruluşun isıeği ve projesi doğıulıusunda isıenilen şekilde ve zamanda deplasesinin
larafımızdan bedelsiz olarak yapıırılacağını, leslim edilecegini kabul beyan ve laahhül ederiz."
ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak; yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmadığı belirlenen nazım imar
plan değişikliği teklifi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32. maddesi 2. bendi gereği NİP-851,13
şeklinde PİN (Ptan İşlem Numarası) almış değişiklik teklifi 5216 Sayılı Yasanın 7-b ve 14.
maddesine göre Belediyemiz Mec|isinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
diizenlenmiştir. 0 l. 12.20 1 4

Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. l 1.12.20|4 tarihli mec[is
toplantısında görüşülerek müzakere ed i Imi ştir.

KARAR:
Çayırova Belediyesi. G22.b.l8.b. nazım imar planı paftaları, 84l ada 5 nolu parselde

hazır]anan nazım imar planı değişikliği iIe ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu;
komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
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