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Konu imar ve Bayınd ı rlı k Komisyonu Raporu 

Dairesi imar ve Şehircil ilz Dairesi Başkanlığı  
Evralt Tarih ve No 07.02,2020 2020-953569 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 yı lı  Mart ayı  1, birleşimi 12.03.2020 Perşembe 
günü saat 15:00 'da yaptığı  toplantısı nda al ı nan 133 sayı l ı  karardı r. 

KONU: 
Körfez Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.b.21.c nazım, C323.b.21.c.3.d uygulama imar 

plan ı  pallası, 866 ada 10, 23 ve 36 No'lu parsellerde hazı rlanan uygulama imar plan ı  

KOMISYON GÖRÜŞÜ: 
Belediyemiz Meclisinin 13.02.2.020 tarih ve 88. gündem maddesi olarak görüşülen ve 

Komisymnı muzun tetkikine sunulan Körfez Ilçesi, Körfez Belediyesi, Fatih Mahallesi, 
023.b.21.c nazım, G23.b.21.c.3,d uygulama imar planı  paftası , 866 ada 10, 23 ve 36 No'lu 
parsellerde hazı rlanan ve Körfez Belediyesi Meclisi'nin 03.01.2020 tarih ve 1 sayı l ı  kararı  ile 
kabul edilen uygulama imar planı  değişikliği teklifi Komisyonıuntızea inceleruniştir. 

Yapı lan inceleme neticesinde; Belediyemiz, Körfez Ilçesi, Körfez Belediyesi, Fatih 
Mahallesi, 023.6.21.c nazım, 023.b.21.c.3..d uygulama imar plan ı  paftası, meri imar 
planları nda "Park Alanı" kullanımına sahip 866 ada 10 ve 23 No'lu parseller, bir kısmı  
"5/BL-3/3, 0.404-0.40/1.20+0.40" yapı laşma koşuluna sahip "Ticaret Alanı", kalan kısmı  ise 
"5/BL-3/3, "0.40/1.20" yapı laşma koşuluyla "Konut Alanı" kullanımına sahip 36 No'lu 
parselden, 1SU Genel Müdürlüğünün 06.11.2019 tarih ve 21668 sayı l ı  yazı sı  ile Fatih 
Mahallesinde oluşturulan yağmur suyu hatlanndan bir tanesinin geçirilmesi gerektiği 

_ gerekçesi ile mülkiyet hakların ı n kullanı mı  hususunda gerekli düzenlemelerin yapı labilmesi 
amacı  ile, 866 ada 10, 23 ve 36 No'lu parseller içinden geçen yağmur suyu hattı n ı n 111000 
ölçekli uygulama imar planları na iş lenmesine yönelik uygulama imar planı  değiş ikliği 
teklifinin sunulduğu anlaşı lmıştı r. 

Sonuç olarak; güncel verilerin imar planları na aktarı lmasına olanak sağlayan. kullanı m 
kararı  değişikliği tingörülmernesi nedeniyle yoğunluk artışı  ve donzdı  eksilmesine yol 
açmayan ve nazım imar planı  ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata 
aykırı lı k teşkil etmeyen 1/1000 ölçekli Uygulama imar Plan ı  değişikliği teklifi 
Komisymmınuzea uygun götülmüştür. 

M.ekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32. maddesi 2. bendi gereği UIP-1889,71 
şeklinde PIN (Plan Işlem Numarası ) almış  değişiklik teklifi 5216 sayı lı  Kanunun 7-b ve 14, 
maddelerine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş  bu rapor 
tarafun ızea düzenlenmiştir. 18.02.2020 
Evrakın elektronik imzal ı  serelim Inıpsfie-belge.kocaeli.bekı r adresinden (IS 14eell341.)2d-4 151-949e-68254 I fal rıd kodu ile erisebillrsiniz 
13u belge 5070 sayılı  Elektronik Imza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik Imza ile inızalannueur. 
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