
İmar Komisyonu Raporu 

TOPLANTI TARİHİ  : 15/10/2009 

KONU : Uzunçiftlik Bahçelievler-Konak-Çamlık ve Emekevler Mahallesi plan         

                                     değişikliği 

KARAR           :Belediyemiz Meclisinin 02/10/2009 tarih ve 185 sayılı kararı gereği görüşülerek 

rapor oluşturulmak üzere komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 

14/09/2009 tarih ve 2412 sayılı yazısı incelendi. 

 Yapılan müzakere neticesinde; 

Kocaeli ili , Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Bahçelievler Mahallesi G24d.01.b.1.b-c , G24d.01.b.2a-

d  nolu uygulama imar planlarını içeren , kuzeyinde Tem otoyolu , güneyinde Devlet Demir Yolları 

, batısında Köseköy Sanayi Sitesi , doğusunda Bahçekent Kooperatifi ile sınırlanan alan 

ile  Uzunçiftlik Konak,Çamlık ve Emekevler Mahalleri G24d.02.a.1.a-b-c-d  ve G24d.02.a.4.a nolu 

uygulama imar planlarını içeren , kuzeyinde D100 İzmit - Adapazarı karayolu , güneyinde 

Sapanca devlet karayolu , batısında Sapanca devlet karayolu - D100 karayolu bağlantı yolu , 

doğusunda Cengiz Topel Askeri Güvenlik Bölgesi ile sınırlanan alanda uygulama imar planı 

değişikliği önerildiği, 

Değişikliğe konu alanlarda mevcut yapılaşma büyük ölçüde tamamlanmış olup, yapıların büyük 

çoğunluğu ruhsatlı olarak inşa edildiği, söz konusu alanda imar planı ile getirilen yapılaşma 

koşulları ile bölgedeki mevcut yapılaşma karakteri birbiri ile uyumlu olmadığı, mevcut imar 

planındaki yapılaşma koşulu İkiz nizam, önbahçe mesafesi 5 metre, Taks.0,40 ve Kaks:1,20 

olacak şekilde olduğu, planlama alanlarında imar planlarının onayından önce parselasyon planları 

oluşmuş ve hâlihazırdaki yapılaşma bu oluşan parselasyona göre şekillendiği, lakin yürürlükteki 

imar planı ile parselasyon planı ile terki yapılan imar yolları bölgenin tamamına yakınında 

genişletilecek şekilde çizildiği, bu durumda ifrazlı parsellerde yeniden yola terkler çıkmakta ve 

yapılaşmanın büyük çoğunluğunun tamamlandığı bölgede boş olan parsellerde imar planındaki 

yapılaşma koşulları uygulandığında mevcut yapılaşma ile uyumsuz bir yapı ortaya çıkmakta ve 

parsel sahipleri adına mağduriyet oluşturduğu, 

Önerilen imar planı değişikliği ile mevcut planındaki yapılaşma karakteri ile uyumlu yapılaşmanın 

devamını sağlamak amacı ile mevcut planlarında ikiz nizam olarak belirlenen imar durumunun 

3194 sayılı İmar Kanununda ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde karşılığı 

olmaması sebebi ile ayrık nizam olacak şekilde ve çekme mesafelerinin Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi İmar Yönetmeliğinde belirtilen şartlardan yararlanarak oluşması için de yaklaşma 

sınırları belirtilmeden A-3 olarak düzenlenmesi önerildiği, önerilen plan değişikliği ile mevcut 

planındakinden farklı bir yoğunluk kararı getirilmemiş olup, önerilen değişiklik bölgede yoğunluk 



artışına yol açmadığı, 

Mevcut planında Emekevler Yapı kooperatifinin yer aldığı Ayrık nizam , 3 kat , Taks:0,40 ve 

Kaks:1,20 yapılaşma koşuluna sahip alanda da mevcut yapılaşma tamamlanmış olup , mevcut 

yapıların üstüne ilave edilecek katlarda mevcut plan kararları ile mevcut yapılaşmanın devamı 

mümkün olmadığından söz konusu alanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetmelik hükümlerini 

uygulayabilmek amacı ile A-3 yapılanma koşulu önerildiği anlaşılmıştır. 

 Temel planlama prensiplerine, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümlerine, nazım 

imar planı yoğunluk kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı teklifi, Oybirliği ile 

komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

 3194 sayılı İmar Yasasının 8/b maddesine göre Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek 

üzere iş bu rapor tarafımızdan düzenlenmiştir. 
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