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2020 yı lı  Kasım 
toplantısında alınan 468 

• 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 
Perşeınbe günü saat 15:00 'da yaptığı  

ayı 	1. 	birleşimi 	12.11.2020 
sayılı  karardır. 

KONU: 
Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim ve Çamlıtepe Mahalleleri, G22.6.21.b nazı m, 

G22.b.21.b.4.c-4.d uygulama imar planı  paftaları, 1078, 1082, 1083, 1084 ve 1085 No'lu 
adalar ve tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı  değişikliği. 

KOMISYON GÖRÜŞÜ: - • 
Belediyemiz Meclisinin 15.10.2020 tarih ve 102. gündem maddesi olarak görüşülen 

ve Komisyonumuzun tetkikine sunulan Belediyemiz, Körfez Ilçesi, Körfez Belediyesi, Yavuz 
Sultan Selim ve Çamlıtepe Mahalleleri, G.22.b.21.b nazım, G22.b.21.b.4.c-4.d uygulama imar 
planı  paftalan, 1078, 1082, 1083, 1084, 1085 No'lu adalar ve tescil harici alanda hazırlanan 
ve Körfez Belediyesi Meclisi'nin 02.09.2020 tarih ve 2020/47 sayı lı  karan ile kabul edilen. 
UIP-41494395 şeklinde PİN (Plan işlem Numarası) almış  uygulama imar planı  değişikliği 
teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Yapılan inceleme neticdsinde; ,Körfez Devlet Hastanesinin yapımı  sürecinde 
karşılaşı lan kamulastı rma ve mülkiyet problemlerini çözmek ve alanda oluşan kullanı m 
ihtiyaçlarını  giderebilmek adına Belediyemiz, Körfez ilçesi, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan 
Selim ve Çamlıtepe Mahalleleri, G.22.b.21.b nazım, G22.b.21.b.4.c-4.d uygulama imar planı  
paftalan, men uygulama imar planında, 

- "Park Alanı" kullammmda kalan 1078 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 No'lu parsellerin ".5/4-
3/3, 0.40/.1.20" yapı laşma koşullu "Konut Alain" kullanımına, 

- Kaldı rı lan "Park Alanı"na eşdeğer alanın da 20.00 m'lik imar yolundan 20.00 ın diğer 
cephelerden 10.00. m çekme .ınesifesiyle "E:1,50, Hmax:6, R" yapı laşma koşulları na sahip 
"Sağlık Alanı" kullanımında kalan 1082 ada 25 No'lu Parselin tamamı, 1082 ada 8, 21, 22, 
23, 24, 26 ve 28 No'lu parsellerini  bir kısmı  ile 361 No'lu adanın doğusunda yer alan 
"Belediye Hizmet Alanı" kullanımında )(alan tescil harici alanın "Park Alanı" olarak 
düzenlenerek karşı lanmasına, 

- "E:1,50, Ilmax:6 K" yapılaşma koşullarına sahip "Sağlık Alanı" kullanı mı nda kalan 
1082 ada 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26 ve 27 No'lu parseller ile tescil harici alanı n bir 
kısmının da hastane içindeki ihtiyacı  karşılamak amacıyla, Enerji Nakil Hattına bakan 
cephesinden 11.00 ın,10,00 	imar yolundan 5.00 nı  ve1  diğer cephe hatlarından 3.00 ın . 
çekme mesafesiyle "E:1700, Hmax:9.50 m" yapı laşma koşullarına sahip "Dini Tesis Alanı  
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- "Sağlık Alanı" kullanımının batısında kalan 10.00 m'lik imar yolunun da ulaşımı  
rahatlatınak adına 12.00 ın olarak düzenlenmesi ve "Sağlı k Alant"nın tüm cephe katlarından 
5.00 m yapı  yaldaşma mesafesinin oluşturulmasına. yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı  değişikliği teklifınin sunulduğu anlaşılmıştu. 

Bahse konu plan değişikliği teklifinin, Belediyemiz Meclisi'nin 12.03.2020 tarih ve 130 
sayılı  kararı  ile onaylanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı  tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak; nazım imar planı  ana karadan, temel planlama prensipleri ve men 
mevzuata aykırı lık teşkil etmediği belirlenen uygulama imar planı  değişikliği 
Komisyonumuzea uygun görülmüştiir. 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32. maddesi 2. bendi gereği UiP-41494395 
şeklinde PİN (Plan işlem Numarası) almış  değişiklik teklifi 5216 sayılı  Kanunun 7-b ve 14. 
maddelerine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş  bu rapor 
tarafımızca düzenlenmiştir. 22.10.2020 

Şeklindeki Imar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu, 12.11.2020 tarihli meclis 
toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir. 

KARAR: 
Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim ve Çamlitepe Mahalleleri, G22.b.21.b nazım, 

G22.b.21.b.4.c-4.d uygulama imar planı  pafialan, 1078, 1082, 1083, 1084 ve 1085 No'lu 
adalar ve tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı  değişikliği ile ilgili İnıar ve 
Bayı ndı rlı k Komisyonu Raporu; komisyondan geldiği şekliyle oylandı  ve oybirliği ile kabul 
edildi. 

Tahir BÜYÜKAKIN 	 Fatmaniır ÇELIK 	Berna ABİŞ  
Başkan 	 Katip üye 	 Katip Üye 
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