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Konu iMAR vE BAYrNDtRLrK KoMisYoN RAPORU

Dairesi mar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Evrak Tarih ve No )6. ı t.20l4 / l4lEOE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20l4 yılı Aralık ayı 1. birleşimi 1. oturumu 11.12.2014
Perşembe günü saat 15:00'da yaptığı toplantısında aIınan2014-727 sayılı karardır.

T.C.
KOCAELi BÜYÜKŞEHiR BELEDiYEsi

MECLİS KARARI

KONU:
Gölcük Belediyesi. Ulaşlı Mevkii. G23.d.04.c nazım, G23.d.04.c.3.d uygulama imar

paftası.2'l6 ada l nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar plan değişikliği.

KoMisYoN cönüşi,:
Belediyemiz Meclisi'nin l3.11.20l4 tarih ve 80. gündem maddesi olarak görüşülen ve

Komisyonumuzun tetkikine sunulan, Belediyemiz, Oölctlk İlçesi, GöIcük Belediyesi. Ulaşlı.
G23.d.04.c.3.d uygulama imar planı paftası. 2l6 ada l nolu parselde hazırlanan lil000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği tekIifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

Yapılan inceleme nelicesinde: İSU Cenel Müdürliiğü Emlak ve İstimlak Daire Başkan|ığı
Kamulaştırma Şefliği'nin, 22.09.20l4 tarlh ve 21721205743 sayılı 1,,azı ileı Gülten Tuğlacı'nın
maliki olduğu Belediyemiz. Cölcük İlçesi. Gölcük Belediyesi. Ulaşlı. 216 ada l nolu parselinde
su kuyusu bulunduğunu ve kamulaştırılmasını talep ettiğini ifade ederek. su kuyusu ve isale
hattının bulunduğu alanının yazıları ekinde yer alan kamulaştırma planına göre plan tadilatının
yapılmasını talep ettiği anlaşılmıştır.

Belediyemiz, Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi, Ulaşlı, G23.d.04.c nazım, G23.d.04.c.3.d
uygulama imar planı paftası, 216 ada l nolu parselin meri nazım imar planında 21 5 kişi,/ha
yoğunluklu "Orta Yoğunlukta Yerleşik Konut Alanı" kullanımında ve meri uygulama imar
pIanında (5/4-3/3), (0.30/0.90) yapılaşma koşulları ile "Konut Alanı" kullanımında kaldığı
belirlenmiştir. Söz konusu parselin güney doğu kısmında yer alan ve aktif olarak kullanılmakta
olan su kuyusunun ve isale hattının bulunduğu alanın su temini çalışmalarında devamlılığın
sağlanabilmesi amacıyla Mekansal Planlar Yapım Yönetmetiğinin Uygulama İmar Planı başlıklı
24.maddesi 3. bendinde yer alan "Ulıgulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk
bahçesi. yeşil alan, otopark, cep oıoparkı yol boya otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi,
mesciı, kıırakol, muhıarlık, trafo gibi sosval ve ıeknik altyaoı alanlarını arıırıcı kücük ıılan
gerekliren .fonkslronlar avrılabilir ve bu .liınksi:lonların konulması nazım imar nlanına aykırılık
ıeskil eımez." ifadesi doğruItusunda: 2l6 ada l nolu parselin bir kısmrnın İSU Genel Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Kamulaştırma Şefliğinin 22.09.2014 tarih ve 2172/205743
sayılı yazısı ekinde yer alan kamulaştırma planındaki sınırlar dahilinde "Teknik Al§apı Alanı"
olarak düzenlenmesi ile ilgili l/l0O0 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin İmar ve
Şehircilik Daire Başkanlığımızca hazırlandığı tespit edilmiştir.
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Sonuç olarak; nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri

mevzuata ayktrılık teşkil etmediği belirlenen uygulama imar planı değişikliği teklifi
Koınisyonumuzca uygun görülmüştür.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32. maddesi 2. bendi geıeği UİP 27824

şeklinde rİN 1Rlan İşlem Numarası) almış değişiklik teklifi 52l6 Sayılı Yasanın 7-b,7-c ve 14.

maddesine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek iizere iş bu rapor tarafımızca
diizenlenmiştir. |9.1 1.20 l 4

Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu, l l.|2.2014 tarihli meclis
ioplantısında görüşülerek miizakere edilmiştir.

KARAR:
Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Mevkii, G23.d.04.c nazım, G23.d.04.c.3.d uygulama imar

paftası, 2l6 ada l nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu; komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul
edildi.
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