
İmar Komisyonu Kararı / Tutanağı 
TOPLANTI TARİHİ  : 24/06/2009 
KONU : Acısu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı. 
KARAR           :Belediyemiz Meclisinin 02/06/2009 tarih ve 16. gündem maddesi olarak 
görüşülerek rapor oluşturulmak üzere komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünün 26/05/2009 tarih ve 1004 sayılı yazısı incelendi. 

 Yapılan müzakere neticesinde; 

 Kocaeli ili , Kartepe ilçesi , Acısu Sanayi alanında , G24d.03.a.4.c-d ve G24.d.03.d.1.a-b nolu 
uygulama imar planlarını içeren ; kuzeyinde Acısu gelişme konut bölgesi , güneyinde Sapanca 
devlet yolu , batısında Cengiz Topel Askeri bölgesi , doğusunda Acısu meskun yerleşim alanı ile 
sınırlanan bölgede , ilave uygulama imar planı önerildiği, 

 Söz konusu bölgenin kuzeyindeki konut vasıflı bölgeye ait uygulama imar planı Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesinin 14/09/2007 tarih ve 584 sayılı kararı ile onandığı ve imar uygulaması 
yapıldığı, planlama alanında da Kocaeli Büyükşehir belediyesinin 17/11/2005 tarihinde 236 sayılı 
kararı , 18/08/2006 tarih ve 517 sayılı kararı , 18/04/2008 tarih ve 215 sayılı kararları ile onanmış 
muhtelif uygulama imar planları olup , hazırlanan bu plan teklifi ile nazım imar planındaki sanayi 
vasıflı alanın tamamını içeren bir plan çalışması yapıldığı, 

 Önerilen uygulama imar planı ile planlama alanın kuzeyinde konut alanları ile arasında 15 metre 
, batısındaki askeri alanla ayrılacak şekilde 15 metre ve doğusundaki yeşil alanın yanından 
Sapanca yoluna bağlantı yapan 15 metrelik imar yolları nazım plan kararlarına uygun olarak 
uygulama imar planlarına aktarıldığı, planlama alanın cephe aldığı  Sapanca yoluna parelel 10 
metrelik bir yan yol bağlantısı önerildiği, hazırlanan uygulama imar planındaki yol şeması üst 
ölçekli planı ile daha önceki onanlı plan kararları esas alınarak oluşturulduğu, 

 Planlama alanında yapılaşma koşulları bölgenin Sapanca Gölü Havzası uzak mesafe koruma 
alanı ( su toplama havzası ) içinde kalması sebebi ile , Kartepe Nazım Plan Hükümlerinde sanayi 
alanları için Emsal:0,60 olarak belirlenmiş olup , uygulama imar planında da Emsal:0,60 olacak 
şekilde belirlendiği, Yükseklik ile ilgili yapılanma koşulu " İdari binalarda ve sosyal tesis 
binalarında Hmax:9,50 metre , Tek katlı üretim binalarında Hmax:serbest olarak uygulanır , 
üretim binalarının birden fazla katlı olması halinde Hmax:9,50 metre olacaktır" şeklinde 
belirlendiği, planlama alanında yapı yaklaşma sınırları , alanı çevreleyen imar yollarına 10 metre 
ve Sapanca karayoluna cepheli yan yola 15 metre olacak şekilde düzenlendiği, 

 Planlama alanında Afet İşleri tarafından 06/10/2006 tarihinde onanan Jeolojik ve Jeoteknik etüt 
verileri kullanıldığı, planlama alanın zemin sınıfı yerleşime uygunluk haritalarında ÖA2 olarak 
belirlenmiş olup , uygulama imar planlarına da zemin durumu aktarıldığı görülmüş olup, uygulama 
imar planı teklifi sunulduğu anlaşılmıştır. 
 Temel planlama prensiplerine, 3194 sayılı İmar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine 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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