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Konu MAR VE BAYİNDİRLIK KOM|SYON RAPORU

Dairesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Evrak Tarih ve No t)6.ı 1.20l4 / l sl633

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 2014 yılı Aralık ayı 1. birleşimi 1. oturumu 11.|2,2014
Perşembe günü saat 15:00'da yaptığı toplantısında a|ınan 20|4-720 sayılı karardır.

T.c.
KoCAELi BÜYÜKŞEHİR BELEDiYEsi

MECLİS KARARI

KONUı
Gebze Beledil,esi. Eskihisar Köyü. Şemsi Mevkii. C22.b.24.b.c nazım. G22.b.24.b.4.c ve

C2?.b.24.c.l.b uygulama imar paftası. l l94 ada 34 nolu parselde hazırlanan uygulama İmar PIanı
değişikliği.

KOMİSYON cönÜşÜ:
Belediyemiz Meclisi'nin l3.11.20l4 tarih ve 75. gündem maddesi olarak görüşülen ve

Komisıonumuzun telkikine sunulan. Beledil,emiz. Gebze İ|çesi. Gebze Belediyesi. tskihisar
Mahallesi sınırlan dahilinde. G22b.Z4b ve 24c nazım. G22b.24b.4c ve G22b.24c.|b uygulama
imar planı paftalarında kalan ll94 ada 34 nolu parselde Kocaeli-Gebze 200 kişilik (Site Tipi)
İhtisas Huzurevi yapımı için 20.000 m2'tik inşaat alanına ihtiyaç duyulmasından dolayı
yapılaşma koşullarında düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan l/l000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliği teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İü Müdürlügti'ntin talebi
doğrultusunda, Gebze İlçesi, Cebze Belediyesi" Eskihisar Mahatlesi sınırları dahilinde. G22b.24b
ve 24c nazım, C22b.24b.4c ve C22b.24c.l b uygulama imar planı paftalarü, meri nazım imar
planında Kültürel Tesisler Alanı ve uygulama imar planında tüm cephe hatlarından l0.00m yapı
yaklaşma mesafeli. E:1.20, Hmax: 4 kat yapı|aşma koşullarına sahip Sosyal - Kültürel Tesisler
Alanı kullıanımlı ll94 ada 34 no|u parselde, yapılaşma koşullanndan yüksekliğin serbest

bırakılması temel planlama prensipleri çerçevesinde uygun olmayacağı değerlendirildiğinden
kullanım karan ve yapı yaklaşma mesafeleri değiştirilmeksizin Hmax:4 Kat olarak yükekliğin
korunması suretiyle emsalinde E:2.15 o|arak düzenlenmesi ile ilgiIi l/l000 ölçekli uygulama
imar planı değişiklik tekIifi. Valilik ve Belediyemiz arasında l 1.09.2009 tarihinde imzalanan
protokol kapsamında İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımızca hazırIanmıştır.
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Sonuç olarak: Belediyemiz. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkan|ığı tarafı ndan hazırlanan,

nazım imar planı ana kararları. temel plan|ama prensipleri ve meri mevzuata aykınlık teşkil

etmediği belirlenen l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Komisyonumuzca
uygun görülmüştür.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32. maddesi 2. bendi gereği UİP-367,1l şeklinde
PİN (P|an İşlem Numarası) almış değişiklik teklifinin 52 l 6 sayılı Kanunun 7 -c ve 14.

maddeIerine göre incelenerek karar verilmek üzere evrakın Belediyemiz Meclisine havalesini arz
ederim.20.11.20l4

Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu, l 1.122014 tarihli meclis loplantısında
görüşü|erek miizakere edi lmiştir.

KARAR:
Cebze Belediyesi, Eskihisar Köyü, Şemsi Mevkii, G22.b.24.b,c nazım, G22.b.24.b.4.c ve

G22.b.24.c.l.b uygulama imar paftası, ll94 ada34 nolu parselde hazırlanan uygulama İmar Planı
değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; komisyondan geldiği şekliyle
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Berna ABİŞ
Katip Uye
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