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Dairesi Imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Evrak Tarih ve No l5.12.2ol4 l 144487

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 2015 yılı Ocak ayı l. birleşimi l. oturumu 15.01.20l5
Perşembe günü saat l5:00'da yaptığı toplantısında alınan 20l5-59 sayılt karardır.

T.C.
KOCAELi BÜYÜKŞEHiR BELEDiYESi

MECLiS KARARI

KONU:
Kartepe Belediyesi. Acısu Mevkii. 534. 535. 536, 537. 538. 539. 540.54l nolu parsellere

ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği.

KOMİSYON cÖnÜşÜ:
Belediyemiz MecIisi'nin ||.l2.20|4 tarih ve l08. gündem maddesi olarak görüşülen ve

Komisyonumuzun tetkikine sunulan. Beledi;-emiz. Kartepe İlçesi. Kartepe Belediyesi, Acısu
Mevkii. G.24.d.03.d nazım imar planı paftast.536 ve 537 nolu parseller faaliyet gösteren

akar;-akıt istasyonunun 5]4.535.538,539.540.54l nolu parselleri de kapsayacak şekilde
genişletilmesine yönelik hazırIanan l/5000 ölçekli \azım İmar Planı değişikliği teklifi
Komisyonumuzca incelenmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde. Belediyemiz, Kartepe İlçesi. Kartepe Belediyesi. Acısu
Mevkii. G.24.d.03.d nazım imar planı paftası, halihazırda üzerinde akaryakıt istasyonu faaliyeti
devam eden 536 ve 537 nolu parsellerin Kartepe Belediyesi l/1000 ölçekli uygulama imar planı

plan hükmünün 4.2.67 no|u maddesinde belirtilen akaryaküt^ bakım ve LPG ikmal istasyonları
için aranan minimum parsel derinliği, cephesi ve büyüklüğünü sağlayabilmesi amacıyla, söz
konusu parsellerin meri nazım imar p|anında "Sapanca Gölü Havzası-Uzun Mesafeli Koruma
AIanı" sınırı kapsamında "Akaryakıt Bakım İstasyonu" olan kullanımının "3.Derece Tali lş
Merkezi Alanı" ve "Az Yoğunluklu Meskun Konut Alanı" kullanımlarına sahip 534,535.538.
539. 540. 54l nolu parselleri de kapsayacak şekilde genişletilerek "Bakım Akaryakıt ve LPG
ikmal İstasyonu" olarak düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı değişikliği teklifi sunulduğu
anlaşllmıştır.

Söz konusu nazım imar p|anı değişiklik teklifi ile ilgili olarak. Karayolları Genel
Müdürlüğü l. Bölge Vüdürlüğü. Kocaeli Valiliği Bilim. Sanal,i ve Teknoloji il Müdürıüğü.
Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü.
Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı. İıfaiye Dairesi BaşkanIığı ve İSU Cenel Müdürlüğü'ne
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görüş sorulmuş olup söz konusu görüşlerde:

ı
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- Karayolları Cenel Müdürlüğü 1, Bölge Müdürlüğü 21 .l1.20l4 tarih ve 39l452 sayılı y,azısı ile
"..söz konusu parsellerin önünde imar yolu bulunduğu ı,e bölünmüş yol kapsamında yapılan
kavşak ve yol genişletilmesinden etkilendiği, bu bakımdan metcut Akllryakıı jstosyunu ile ilgili
yapılacak ilave yapıların ve yakıl tanklarının karayolu sınırından en az 25 melre geride olması,
parsellerin önünıle imar yolu yapılma.sı halinde mevcut il yoluna olan geçişin kıpaıılması
kaydıyla plan değişikliği yapılmasında bir sakınca görülmediği.. "
- Kocaeli Valiliği Bilim. Sanayi ve Teknoloji iı ı.,ıtiatirıtigti 22]0.2014 tarih ve 208l sayılı
yazısı ile "..söz konusu plan değişikliğnin yapılmasında bir sakınca bulunmadığı..''
- Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat Denetim Şube MüdürIüğü
l0.11.20l4 tarih ve l44487-3 sayılı yazı ile. "..ilgili ıüm meri mevzuat hübijmlerine uyulması
gerelaiği "
-Belediyemiz. İtfaiye Dairesi Başkanlığı-Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü 27 .11.2014 tai.h ve
144487 -4 sayılı yazısı ile "..so.: konusu nazını imar planı değişikliği leklifinin TS 11939
Sıvılaştırılmış Peırol Gazları Emniyeı Kuralları standardı, çizelge l ı,e çizelge 2 de belirlilen
asgari emniyeı şarlları. TS]2820 Akaryakıı İ.sıa.syonları- Emniyet Gerekleri sıandardı çizelge 2'
de ve 10.08.2009 ıarih 2009/153]6 karar sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki
Yönetmeliği madde l l 1 .3'te belirıilen hükiim ve l 2 I .ç sinde belirtilen hüküm, ayrıca madde 2 ].3.
22.2 ve 22.3'ıe belirtilen hükümler ile 17,06.2004 ıarih ve 25195 sayılı Pelrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği'nin 45. maddesinde belirtilen 'İki akaryakı ve/veya LPG islasyonu arasındaki
mesaJe aynı yönde olmak üzere, Şehirler arası yollarda l0 km, şehir içi yollarda ] km den az
olamaz' hükümleri gereklerinin sağlanması şarlı ile uygun görüldüğJ.."
-Belediyemiz. Ulaşım Dairesi Başkanlığı-Ulaşım Planlama ve Etüt Proje Şube Müdürlüğü
27-1|.20|4 tarih ve 144487 sayılı yazı ile "....bahse konu plan değişikliğine konu alanın Yol
Güvenliği Slundarıları açısındon "Akaryakıı İsıusyonlarının Kavşaklara Minimum Mesafesinin
50 melre olması" koşulunu soğlamadığının ıespiı edildiğ. fakat plrın ıleğişikliğinele söz konusu
olanın mevcuı bir ıesisin büyütülmesinin olduğu, ekıe gönderilen vaziyeı planında Bilin, Sanayi
ve Teknoloji İl ltliidlrliiga onayınn olması koşuluyla ıılaşım açısından herhııngi bir olumsuz
durum oluşlurmayacıığı ",

-Belediyemiz, İSU Cenel Müdürlüğü. Barajlar ve Ana İsale Hatları Daire Başkanlığı ilgili yazısı
ile "....bahse konu plon ıleğişikliğine konu alanın Su Hu"-zaları Koruma Yönetmeliği-Uzun
Mesafeli Kııruma Alanı (2000 m-Sıı Toplama Havza Sınırı)na ilişkin ilgili maddelerine görc
ıeclbir alarak izin verilecek ıesislere, Kaıı Aııkların Konırolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların
Konlro]ü Yönetmeliği. Toprok Kirliliğinin Konlrolü Yönetmeliği, Endüstri Tesislerinden
Kaynaklanon Haı,a Kirliliğinin Kontrolü Yirnermeliğ ve Hava Kaliıesinin Korunması
Yönetmeliğine göre ilgili kurumlardan izin helgesi 4etirmesi ve atık suları ile il1ili İSt] Havza
Koruma Yönergesinde belirıilen ıedbirlerin alınması ve haıza dışına laşıması şartıyla LSIJ
Yöneıim Kurulu tarafınılan uygun görüldüğı'i iakdirde izin verilir hükümlerinin geçerli olduğu",
ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, yoğunluk arttşı ve donatt eksilmesine yol açmadığı, meri mevzuata ve temel
planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmediği belirlenen l/5000 ö|çekli n.Lztm imar plant
değişikliği teklifi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32. maddesi 2. bendi gereği NİP-849,1l şeklinde PİN
(Plan İşlem Numarası) almış değişiklik teklifi 52l6 Sayılı Yasanın 7-b ve l4. maddesine göre
Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek iizere iş bu rapor tarafımızca diizenlenmiştir.
07.01.20l5
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Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporıı 15.01.20l5 tarihli meclis
toplantısında görüşülerek mi.Dakere edilmişir.

KARAR:
Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, 534, 535, 536, 537, 538, 539,540,54l nolu parsellere

ilişkin hazırlanan nazım imar plan değşikliği ile ilgili Komisyon Raporu; komisyondan geldiğ
şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

L1,1.Q\.n0l5

Tubı ŞEN§OYq Bernı ABİŞ
Kıtip Üye
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