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Konu İMAR VE BAYINDRİLİK KOM|SYON RAPORU

Dairesi lmar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı

Evrak Tarih ve No ı.07.20ı 4 / l05375

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 2014 yılı Aralık ayı l. birleşimi 1. oturumu |l,|2.20|4
Perşembe günü saat 15:00'da yaptığı toplantısında altnan 2014-7 42 sayılı karardır.

T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHiR BELEDi\T,si

MECLiS KARAR]

KONU:
Körfez Belediyesi. Yavuz Sultan Mahallesi, G23.b.4. G23.b.21 .b nazım. G23.b.2l .b.3.c

uygulama imar plan paftası. lI75 ada 1nolu parselde hazırlanan l/25000 ve l/5000 ölçekli
nazım imar planı değişikliği.

KoMiSYON cÖnü,şt,:
Belediyemiz Meclisi'nin l4.08.20l4 tarih ve 59.gündem maddesi olarak görüşülen ve

Komisyonumuzun tetkikine sunulan Belediyemiz. Körfez İlçesi. Körfez Belediyesi. l/25000
ölçekli G23.b4 ve l/5000 ölçekli G23.b.21.b nazım imar planı paftası l l'75 ada 1 nolu parselde

hazırlanan l/25000 ve l/5000 ölçekli naz|m imar pIanı değişikliği teklifi Komisyonumuzca
incelenmiştir.

YapıIan inceleme neticesindeı Cem Vakfı Genel Merkezi tarafından 29.05.20l4 tarih ve

14149 sayılı 5ıazı ile körfez İlçesi ve civar bölgede yaşayan insanların kültürel faaliyetlerini
yapabileceği mekanlar ile A]evi yurttaşların inanç hizmetlerini karşılayacak şekilde din
görevlilerine yönelik eğitimlerin verilebileceği alana ihtiyaç duyulduğu ve bu itibarla l l75 ada l
nolu parselin eğitim ve kültth alanı olarak planlanmasının talep edildiği tespit edilmiştir. Bu
doğrultudaı Belediyemiz, KOrfez İlçesi. Körfez Beledil,esi. 1/25000 ölçekli G23.b4 ve l/5000
ölçekli G23.b.2l .b nazım imar planı paftası. meri imar planlarında "Rekreasyon A|anı"
ku|lanımında kalan ll75 ada l nolu parselin büyük bir kısmının l/25000 ölçekli n.ızt m imar
planında "Meskun Konut Alanı", li5000 ölçekli nazım imar planında "Kültürel Tesis Alanı"
olarak planlanması ile ilgili l /25000 ve l/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin
İmar ve Şehircilik Daire Başkanhğı'nca hazırlanarak sunulduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu plan değişiklik teklifi ile ilgili olarak: Kocaeli Valiliği- Defterdarlık MiIIi
Emlak Dairesi Başkanlığı- Gebze Emlak Müdürlüğü tarafından l9.06.204 tarih ve 4l45 sayılı
yazı ile ".....bahse konıı alanda plan değişikliğinin yapimasında idaremizce bir sakınca olmadığı
kıınaaüine varılmıştır... " uygun görüş verildiği tespit edilmiştir.

e 
qsaybıl2



}'

Sonuç olarak; nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve men
mevzuata aykınhk teşkil etmediğ belirlenen 1/25000 ve l/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliği teklifi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Mekansal P|anlar Yapım Yönetmeliğinin 32. maddesi 2. bendi gereği NİP-840.ü ve NİP-
848,1 şeklinde PİN (Ptan İşlem Numarası) almış değişiklik teklifinin 52l 6 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanununun 7-b ve l4. maddelerine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar
verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir. 0 l, l 2.20 l 4

Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu, 1|.12.2014 tarihli meclis toplantıslnda
göri§ülerek miizakere edilmiştir.

KARAR:
Körlez Belediyesi, Yavuz Sultan Maha|lesi, G23.b.4, G23.b.zl.b nazım, C23.b.21.b.3.c

uygulama imar plan paftası, ll75 ada l nolu parselde hazırlanan l/25000 ve 1/5000 ölçekli
nazım imar p|anı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındtrlık Komisyonu Raporu komisyondan
geldiğ şektiyle oy[andı ve oybirliği ile kabul edildi.

ŞENsoY Berna ABIŞ
Katip Üye
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