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Konu MAR VE BAYINDIRLIK KOMiSYON RAPORU

Dairesi Imar ve Şehircilik Dairesi Başkanhğı

Evrak Tarih ve No l|.|2.2ol4 l |7Eo30

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 2015 yıh Ocak ayı 1. birleşimi 1. oturumu 15.01.2015

Perşembe günü saat 15:00'da yaptığı toplantısında alınan 2015-32 sayılı kalardr.

T.C.
KOCAELi BÜYÜKŞEHİR BELEDiYEsi

MECLiS KARARI

KONU:
Çayırova Belediyesi, G22b çevre düzeni, G22b.3, G22b.|4.d-l9.a nazım. G22b.19.a.l.b-

2.a, G22b.| 4 -d.4.a-4.b-4.c-4.d uygulama imar planı paftalarında yer aları "Orgaııize Sanayi
Bölgesi TEM Otoyol Bağlarıtısı Köprülü Kavşak Projesi"nin imar plarılarına işlenmesi ile ilgili
1/50000 ölçekli çevre düzeni, l/25000, l/5000 ölçekli nazlm ve l/l00O ölçekli uygulama imar
planı değişikliği.

KoMisYoN çÖnÜŞÜ:
Belediyemiz Meclisi'nin 1l .12.20lı4 tarih ve G.E. 127. gündem maddesi olaıak görüşülen

ve Komisyonumuzun tetkikine sunulan. Belediyemiz. Çayırova İlçesi. Çayırova Belediyesi.

Şekerpınar ve Akse Mahalleleri, G22b çevre düzeni. G22b.3, G22b.l4.d-19.a nazlm,
G22b.|9.a.|.b, G22b.14.d,.4.c-4.d uygulama imar planı paftalarında yer alan "Organize Sanayi
Bölgesi TEM Otoyol Bağlantlsı Köprülü Kavşak Projesi"nin imar planlarına işlenmesi ile ilgili
hazırlanan l/50000 ölçekli çevre düzeni, l/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım, l/1000 ölçekli
uygulama iınar planı değişikliği teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde. Belediyemiz, Ulaşım Dairesi Başkarılığı Ulaşım Plarılama
Şube Müdürlüğü'nün 08.12.2014 tarü ve l78030 sayılı yazısında" "Organize Sanayi Bölgesi
TEM Otoyol Bağlarıtısı Köprülü Kavşak hojesi"nin imar planlaruıa işlenmesinin talep edildiği
tespit edilmiştir.

52l6 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7-f maddesi gereği "Büyükşehir ulaşıın ana
plinını ıapınak veya ıaptlrrnak ve uıgulaınak: ulaşıın ve toplu taşona hizınetlerini planhınak ı,e
koordinasyonıı sağIaınak; kara, deni:, su ı,e denıimtılu üzerinıle işletilen her iiirlü sen,is ve toplu
taşuna araçları ile laksi so!ılannL bilet iicret ı,e tarifelerini, aannan ye güzergEhlarını
belirleınek: durak yerleri ile karayolu, yol, caılde, sokak, ıneydan ve benzeri yerler iizerinde araç
park verlerini ıespit elınek ı,e işleınek, işIettinnek veya kiraıa vennek: kanunların belediJ,elere
verdiği trafik düzenleınesinin gerekıirdiği büIün işleri yürüıınek" Büyükşehir Belediyelerinin
görevleri arasında sayrlmaktadır.

Bu kapsamda, Belediyemiz. Çayırova İlçesi, Çayııova Belediyesi, Şekerpınar ve Akse
Mahalleleri, G22b çevre düzeni. G22b.3, G22b.14.d-19.a nazım. G22b.l9.a.l.a-l.b,
G22b.|4.d.4.a-4.c-4.d uygulama imar planı paftalarında yer alaıı "Organize Sanayi Bötgesi TEM
Otoyol Bağlantısı Köprülü Kavşak hojesi"nin imar planlarına işlenmesi ve yakın civarı ile
birlikte ulaşım şemasnın yenilenmesi ile ilgili l/50000 ölçekli çevre düzeni, l/25000 ve 1/5000
ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi hazırlandığı bununla birlikte
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projenin özel mülkiyete konu kısımlarında ek kamulaştırma maliyeti çıkmaması adına alanda terk
ihdas dengesinin sağlanması amacı ile M9647 -450425 dikey, 45235 t 8 -4524817 yaray
koordinatları arasında kalan süada Sosyal ve Teknik Altyapı azalmasına neden olmayacak
şekilde bazı imar yolları ve fonksiyonlarda değişiklik yapıldığı tespit edilmiştir.

Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, nazım imar
plarıı ana kaıaıları ve temel plarılama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen l/50000 ölçekli çevre
düzeni, l/25000 ve l/5000 ölçekli nazım, l/l000 ölçekli uygulama imaı planı değişikliği teklifi
Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32. maddesi 2. bendi gereği iÇnr-zrt,rı, ııir-
4l74J, NİP-85ı,ı8 ve UiP-ı193,4 şeklinde PiN (Pıan işlem Numarası) almlş değişiklik
teklifinin 5393 sayıh Belediye Kanununun l8-c maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaıesi
Kanununun 6.maddesi b bendi 2. fıkası ve 52l6 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-b ve

14. maddesine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor

tarafimızca düenlenmiştir. 05.01.20l5

Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu, 15.01.20l5 tarihli meclis
toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir.

KARAR:
Çayırova Belediyesi, G22b çevre düzeni, G22b.3, G22b.|4.d-|9.a nazım, G22b.l9.a.l.b-

2.a, G22b.l4.d.4.a-4.b-4.c-4.d uygulama imar planı paftalarında yer alan "Organize Sanayi
Bölgesi TEM Otoyol Bağlantısı Köprülü Kavşak hojesi"nin imaı planlarına işlenmesi ile ilgili
l/50000 ölçekli çevre düzeni, l/25000, l/500O ölçekli nazım ve l/l000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliği ile ilgili Komisyon Raporu; komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği
ile kabul edildi.
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