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Karar Tarihi l 16.07 ,2020

Karar No lZZ+

Konu İnrar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
Dairesi İınar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Evrak Tarilı ve No 0].02.2020 |zozo-ısısa+
Kocaeli Büyükşelıir Belediye Meclisi'ırirı 202O yıIı Teınırıuz ayı 1. birleşinri l6.07.2020 Perşeırrt,ıe
günü saat l5:00 'da yaptığı toplantısında alınan 224 sayılı karardır.

KONU:
Deriııce Belediyesi, Çavuşlı"ı Mahallesi, G23,b.07.b naz1111. G23.b.07.b.3.a-3.b uygtılaıııa iıı"ıar

plan paftası 271r ada 4 r,e 5 No'lu parselleı,de hazırlaıraır lıyglılanıa iınarplaırı değişikliği.

KON{İSYOx cÖnÜşÜ:

Belecliyeıniz Meclisiırin l 3,02.2020 tarih ve 63. güııden,ı nıaddesi o1arak giiri_işülen \/e
Konıisyo-ııtııTtLızun tetkil<ine sııı-ııılaı-ı Deı,incç İlçesi. f)crince Belediyesi, Çavıışlı.ı Malıallcsi,
G23.b.07.b naz].ln, G23.b.07.b.3.a-3.b uygulama imarplanı paftası, 27l ada 4 ve 5 No'lu parsellerde
l,ıazırlaııan ve Derince Belediyesi Meclisi'nin 07.0|.202a tarilı ve 4 sayı|ı karatı ile kabul edilen
ııygulaına imar planı, teklifi Komisyon u fl,I|Jzca iırceleruııi ştir.

Yapıian incelenre neticesinde; Belediyemiz, Deıirıce İlçesi, Deriırce Belediyesi, Çavı.ışlı_ı
Mahallesi, G23.b.07.b ı]azlm, G23.b.07.b.3.a-3.b uygı.ılanıa iınar plaııı paftası, 2'71 adtı 4 ve 5 No'lu
parselleı'iır l/l000 ölçekli ı.ıygulanıa iırıar planlarınrn btılrırrınadığı. nıeri Il250O0 ölçekli rrazırn iınar
plıınlarında "Diğcr Taı,ıın Alanı" kı-ıllaıııınıı,ıa salıip oldıığtı bçlirlenn-ıiş olrıp, 1l250OO ölçcl<li ılazııTı
imar Planı Iıül«imleriııin 6.6.2 ı-ıraddcsiııde yer alaır "İkiııci koııtıt cılaııltıı,ıııtla l,ıcızırlcıııcıc:cık 7ıltıııltır ile:
cılana geti.rilec,:ek ııı'iftı.stııı ilıliı:cıcı olcııı her ttirlı|i ,sos,ı,cıl ve teknik cılt ı,cıpı cılcııılcırıııiıı t/l0a0 ölç,ekli
tıı:gıılcınıcı iıııaı,plaııı lrcıpscınııııclcı u.l:ı,ılqrrry geı,elcnıelctediı,. 50 (elli) ha lılc al(ünclaıı clcıl.ıu.fcızlcı Lıiı.
ala.ııcla y1-l,gıllcı.ıııcı 1.,cıpılıııcık i.ıIeııdiğiııde l/50.00() olçelili çevre cltizeııi plcıııı değişikliği ile t/25,0()0 ı,e
]/5000 ölç:glili ııctzıı7,ı iıııar plcııılcırı.ı,apılıııuksızııı ]/l000 ölç,elrli ıılıgtılaıııo iıııcır plcınlcırı ı,,cıpılcınıoz
yapılacak y.l,gulclnıcı. iıııcıı,plarılcırıııclcı 5000 nı2 lilı ala.ııcı- l (bir) lcon.ııt geleceli şekilde clij:cıılcnıe_1,,e
gidilec.:ek olup. parseliıı tıjııı ceplıe ]ırıllcırıııdcııı ] 5.00 nı ü,eıpı ),akla,sıııcı nıescı.t''esi cııııılnıcısı
zorıııılııdııı'.en.fazlcı inş«cıt alaııı lrcıt scı7,ı,sı (e:eııı.scıl) : 0.04,eıı lazlcı lçcıt cıcledi: 2 kat (6,50 ın), ı,lııccılı
plcıııclrı i,ski sorııııılııltığuııclcı 1,,er cılcııı stı hııı,zcılu,ı içerisincle lrcıla.ıı ı,liğer trırını eılcııılaı,ıııclcı,.ı,ulçaı,ıdcü
i/iıclc ec]i]eıı _ı,cıpılcı,çııırı lcoşııll«rıııtlıııı, islci )ıöııelıııeliğiııcle sı.ı lıuı,zolcıı,ı ile ilgili olcıı.cık getirilıııiş
.ı.'apılcışıııcı kcı,sullaı,ıııcı tıı.,kııı <ılaıı htiliiıııleri tıı.,gıılcınrını«z" ifadesine istiı-ıaden "İkinci Koıırıt Alaııı"
olarak planlanınası amacı ile, (Ö.A) tbrınasyonu dalıilinde 274 ada 4 ve 5 No'ltı parsellerin ti_im
ceplre iıatlarından l5.00ırr çekınc ırıçsafesi verilerck E:0.04 Yençok:6.50m. 5000nr2'lik alana l (bir)
koııııt gelecek şekilde "İkinci Koırtıt Alanı" olarak, alanın ilrtiyacı olan otopark alanıırın isc 27l aclıı 5
No'lı"ı parseliır doğrusıında düzenleırer-ek alaııa ı.ılaşını sağlaırıııası aıııacıyla da ınevcı,ıt kaclastral yol
clalrilinde 15.00nı'lik iı-ırar yolı"ı diizenleırmesine ilişkiıı l/1000 iilçekli uygulamıı iııar plaııı tçk]illııin
sunulduğu tespİt edilır-ıi ştir.

Söz konustı tıygulaır-ıa inıar plaııı teklifi ile ilgili olarak l-lazırlanaır imar planına csas jeolojik-
.jeoteknik ettit raporunı.uı Kocaeli Valiiiği (Çevre ve Şelıircilik İl Müdürlüğii) tarafindan l3.01.2020
tarilıinde oııaylandığı ve alanırı Ö.,\.Z.l (Öııleııı Alınabilecek Stabilite Soruırlı"ı Alanlar)
loımasyoııı-ıııcla yer aldığı,

Bu bcIge 5070 sayıIı Eleltrrtıııik İııızı I(ıııtıııtı'ıı.t tıytıııı otıır;ı]i (iiivcııli lllekrı,unıl< İııızn ilc iııızalanıııı5tır,
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-Olmaır Ceııe1 Mtidtirlügli (Sakaıya Oıman Rölge Mtidtirltigıi-İzınit ()rnran İşletıne Mtidiirlüğü)
l3.12.20l9 tarih ve 260l.320 sayılı yazısı ile "ta,ıııınıcızlcıt,ın ortlıan .çcı\,ılıııcı.1,,an scılıcı iç,eı.i.sincle|,er
ol.nırıkta olıılı, kıırumLlılrLtzct inıcır 1ılcıııı .1,apılıııcısınclcı. ,scıkı.ııc:cı .}}oktLıı.. " şekliııde.

-İstaırbul Biiyükşehiı'Belediye Başkaıı[ığı-İstanbul Su ve Kaııalizasyoır İclaresi Genel Miidiirliiğü-Plaıı
Pro.je ve Yatırın-ılar Dairesi Başkaıılığı'nın 05. l2.20l9 tarilı ve E.20 l 90537279 sayılı yazısı ile.
l) 23.01.20l ] taı,ilıli İSXİ İçnıe Sııl,ıı 17r,",ralaı.ı Yönetıııeliği'nin 6.4, 6.5.a ı,e 6.9.ıı nıadtleıleri
hi.iltiiıııleı'i gcı'eği Kocaeli iliııe ait nıeri l/25000 ölçekli nazıııı iıııarplanı y,e lııı plcıııa göre lıozıı.loııaıı
lıer ölÇ'el<telti iııı.cır plcın.lcu'ıııııı jclrıı,eıııiz 1,11,gı.ı.lcınıcılcıı,ıııc]cı e,scıs alııııııası Çeı,ı.e Diizeııi. plcını clahil heı.
iilÇelrteki iıııcır plaııları Jıcızırlcııııı,lceıı y,evcı ıı,ıeı,ctıl çılaııla.ı, ı,eı,ize edi.lirlceıı İSKİ göı-tişii alınınrı.sı ı,ejtlcıı,eıııi:c lı«ğlı içıııe sLı))Lt lıavz(ılcıı,ıııc!rıki heı, tti'ı.lti iııırıı. .ftıali.y,etiııin ilgili bİlettivesi tt.ıı.cıt'iııclcııı
d eğe r l e ıı cl i ı, i l ııı c,ı i ) i z i n, lco n tı.o l) ge re kıııelıt edi r.
2) Kocrıeli l/25000 ölçekli n(l?ıt7,ı iıııcır planı lıükiinıleri 6.12-6.12-1 ı,e.ı,apıleışıııtı.ı,rı clcıir tıinı
ıncıclcleleri gereği idarenıize bcığlı içnıesııvu lıaı,zcılcıı,ında 23.01.20l l tcırihli İSKİ İç.ıııe Suı..ıı LIcıı,zrıloı.ı
Yöııetıııeliğiııe qvlorı lıerlıaııgi lıir irsleıııin tesis edilnıeıııesi gereknıelttedir.
3) 23.01.20l l taritıli İSl<İ İçnıe Sıı1.,ıı Hcıvzalcırı Yöııetıııeliği 'nin inıcır ploıılcırııır]cı.lıi ),apılcışı7.ı(ı \,e

,fcıcıliııetleı"le ilgili 6.9.d. l nıadde.si (Yönetnıelik lci) Ek-2'cle ı,erileıı },oğııııluk (ııztııı nıesafb- 25 ki.şi/ha
ve hıı yoğııııluğa ttıkcıbiil edeıı 0.0875 KAKS değeri) cleğerleri rışılcııııcız," 6.9.d.2 ıııaclde,yi "Kıınııt l)ı.şı
|'cıpılcı.Şıııcılcıı'tla, kcııııtı lıi;nıeti iç:iıı cı1.,ı'7!ç1.11 ,so,şyal ııe teknik ıloııatı ı)cıpıları ile ijzel .scığlıli iizel eğitiııı
ı,e ijzel .ços.ı,cıl lrıjlt|irel te,çi.ç tılrınlrırı huriç KAKS,:0.2-5 değeı,i cışıloıııcı;. Özel Sağlık, Ö:el eğitinı ve
Özel ,Çıı,çı.'cıl Kiillı'irel Te,şi.ş Alcınlarıııclcı i.şe KAKS:0.40 c!eğeri aşılcııııcız" hı'.ikıııiintlerlir.
4) 23.01.20l I tarilıli İSKİ İçnıe §ul:u f{q1,,Qları Yöııel.ıııeliğin 6.g,d.4 ıııtıcldesi "(Jztııı Me.ıcıfbli
Korıııııcı alrınlcıı'ıııdcı; tzız ile ınetal seı,tleştiııııe, nıetcı.l lccıplcııııcı, asitle.ı,ı|ize.),,teıııi:leıııe, telrstil lıo1,(tıırr,
ııe eıılüliııııe lııı.skı, lııırdcı plcıstilt.yık(lııı(1, li/İli ı,ıkanı« - lcığlanıa,.ı,qnt(:ı, 1ıurlcı.1.,ıc:ı, 1ıatlcıı;ıcı kiııı.l,cısul
ıııcıdrle cleprıları, iıııcılatıııdcııı saııayi atı.lrsuytı lccılıpçllçlr,,.,r,,ı lciıııııcısrıl nıadrle üretiııı tesisleri hıırdrı
krığıttcııı kuğıl iıııcıl tesisleı'i, haııı deri işlelnıe, tı,sil iıııal ,ı,e rloltıııı ı;erleri,;irai ııııictıclele ilcıcı iıııcıl ı,,e

cloltıııı.verleri pil bataryıa ulrü iıııal ).,eı,leri, doııııız.ç:i/ililcleı,i, ilcıç sentez /al>riltcı|arı, ağır ııı.etcıl tıızıı
İİı'etİııı c'cıııı.ı,ık.aıııa..y'iiıı |ıkcııııa.l-,iiıı ),ıkcııııa, liinıı,eı,i nıcıdde depolcırı ı;e cıkcırl,cıkıt clolııııı tesi.ıleri
İiınk.siı;onlcırıncı _|'er ı,erilıııez. Krıtı atık ııilıcıi depolrıı,,1a ve beı,taraftesisleı,iııe ıı:tııı ıııesc1fbleı,i lroı.ıı»ıcı
uluııınııı oı,tcı ıııe,ıcıfbli lcoı,ıınıcı rılanı sınırıııdcııı itilıarefi ı,atcıy olaralc 3 (iiç) kııı gen.işliğinclelçi
lrı,şııııııdcı iziıı v,erilnıez. Yııkcu,ıdcı belirtileııleriıı ılışıııdaki .faal^,etleı, koııusıındrı 2B.I0.2017 tcırilı ı,e
30224 s(ı.yılt Resıııi Gazetede vtyıınlcıılcıı1 İçıııe-Kııllaıııııa Sıı|,ıı Haı,zalarıııııı Korıııırrıcısııuı Dair
Yöııetnıelik hiihiıııleri ııygıılaıııı"' lıiilçnııiııiin. plaıı ııotları.ncı ekleıınıe,ıi gerekıııektedir. (Jzıııı nıesa/'eli
lrorınııcı alcııı.laı,ıııdcı bıı hiiknıiiııde ):er alcuı tesi,ş ı,e./aalil,etlere izin ı,eı,ilnıel.idir.
5) Söz koııtı,çıı pcır,ıeliıı iizeriııcle va.pılaccık iıı.şcıcıt ve.fcıcıliı,eller haklcııır]o nıeri plaıılcı.ı,cla engcllqıic:i
biı,ıııısııı, lıııluıınıuı,oı,sa meıi plaıılcırclcıki lıiiktinılerin 11ygıılanıııcısı cıksi cJıırııııılartlcı 23.0].20l1 tcırilıli
İSKİ İçnıe, Suyıı IJ01,261.rn Yöııe tıııeliği 'ııde belirtilen ı;cıpılrışıııa değerlerini cışnıcııııak ı,e İSKj
,7tı lrs ıılcı rı ıı Ku ıı cı liza sı,oııcı eş a ı" j Yöıı etıııe li ği lıiiltii ıııl eri ııe ı.ı _ı,,ıı l ııırı,y ı şcı rt4,1 cı 1.,tıp ı lcı,s ıııcı |.,cı

,gi d i.l e l ı i l ıı ıe k ı e d i ı,.

6) lc{areıniz {ıllycı127 lıilgi si,rteıninde nıezku,paı,selin bıılıuıclıığıı qllııclQ herlıcıııgi biı, cıltı,upı tesisiııe
ı,a.ş1.1aıııııcııııış olup,,ııcıpılcıccık ııyguloıııa çalışıııcılarıııtlrı, iş,soıııı prolesi tarctfiıııt:cı rılcışıııaıııış, İSrİ'ae
lcr[,clt buluıınıa..\,aıı, belecli.ı,e.ıiııce ve);Q hcılk tarcıfinclan ı,cıpılıııış cıll.ı,apı tesiıileriııe zlr4r
ı,erilıııeıııeliclir." Netice olorcık, Koccıeli ili, cleı,iııce İlçe.ıi, Çavuşlıı ıııcılıcılle.si,27t rırla 4 ı,e 5 No'lıı
7ırırsellerclc iıııcıı,plcını lıcızıı,luıııı,keıı ı,ı|iri)rlükteki Çeı,re Dijzeııi Plcını hı|ikiiıııleriııe ı,e.|,ıılcaı,ıclrı
lıeliı,tileıı hıı.ıtıslııı,cı ılyıılıııtılı, ha;ıı,laııcıccık iıııcır plcıııı telclifleı,i plaıı 7ıcılialoru, plan. raporu, plaıı
rırıtlcıı,ı ve .ıu):ısal veı,iler ile birlikte id«reıııize görırieı,ileı,elc göriiş eılııınııılıcJır. şeklinde,

-Eı-ıerji vc Tzıbii Kaynaklar Bal<anlığı (Maden İşlcri Geırel Miidiirltiği.i) 11.12.20|9 tzırih ve 46|440
sayılı yiıztsı ile "Geııel Miidiirlıiğtiıııiizce verilı,ıliş )ıtiriiı,liikte lıerhcoıgi bi.r ruhscıt seılırısıııııı
ç:tıliışıııtıtlığı tespit edilıniş olup, 1ıı,oieniıı Geııel Miidürlüğiiıııijzce verilıniş ve );üri.irlijkte lıultıııcııı
ıııcıcleıı ı,ıılı,scıılcıı,ı aç,]stndQn lıeı,hcıııgi lıir sorııı,ı teşkil etıııeııeceği ekte yeı" üıIan kooı'diııcıtlar clcıhilinde
5.83 lıelctcıı, cıIcıncla ıııeı,zi inıaı" plcıııı projesiııiıı geı,çekleşnıesiııde scıkıılccı blılıınnıanıaktcıdır. "

llı; i,el_ıc 5(}7()sıvılı ]ılc]itr<ıııık İıııza I(anı,ınu'ııa u},gtııı oIar;ıl< Giiı,eırli lllr'ktı,tıniI< İnıza iIe ııllzxlanı]l|Ştlr

'laril.ı, 27,07l2O?,0
Savı: 43 1 16260-105.04-E.0000l 1 3658]
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Tarıh: 27iO7ı'2020
Saı,ı: 43 1 16260- 1 05,04-E.0000 1 i ]658-]

-TEİAŞ 5. Bölge Müdürli.iğti ||.12.2019 tarilr ve 508l3l sayılı yazısı ile "söz konu.çıı alqıuı iscıbeı
edeıı ıııeı,cııt l)e vlpıılı cı,süııııcısıııdcı lıerlıcıııgi bir tesisiıııiziıı lıı,ıluıınıcıdığı" şeklinde görüş bildirildiği
tespit edilıniştir.

Ancak, inrar planı teklifi ile önerileıı 15.00ıır'lik iırıaı,yolunun farkh ııiilkiyetlere sal"ıip parsel
sıı-ıırındaıı geçirildiği ve ıl]uvafakatlarınıı-ı alıııınadığı, il<inci konut gösteı,inıinin plaıı iizeriııtle ve
l ej antta gösteri lıııediği belirleıırni ştir.

Soııtıç olıırak ılazıı1] iınar plaırı ana kararlaır, temel planlaına prensipleri ve mcı,i ı]]evzLıatıt
aykırılıl< teşkil etıncycn l/l000 ölçekli Uygulaına İnıar Planı teklifi "İkinci l(onııt Alanı" gösteriı-ııiniıı
plan tizeriııe ve lejanta eklenınesi ile l5,00ın'lik iırıar yolunun kadastral yol ile sınırh kalacak şekilde
l0.00nı olarak ve otopark alanının 5,00ın batıya kaydırılacak şekilde dı,izeıılennıesi suretiyle
Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Mekansal Planlar Yapıın Yönetmeliğinin 32. nraddesi 2. bendi gereği UİP-40106 şekliııde
eİN 1llaıı İşleın Nı,ıı-ırarası) alınış değişiklik teklifi 52l6 sayılı Kanunrın 7-b ve 14, ınacldeleriıre göre
Belediyeıııiz Meclisinde görıişiilerek karar verilınek tizere iş bu rapor tarafınrızca dtizenlenıııiştir.
09.07.2020

Şeklindeki İııar ve Biıyındırlık Koırlisyoırı.ı Rapoırı, 16,07.2O2O tarihli nıeçlis tolılaırtısıııcla
göriişı"i lerek ınüzal<ere edi lııiştir.

KARARı
Derince Belediyesi, Çar,ıışlu Malıallesi, G23.b.07.b naztm, G23.b.07.b.3.a-3.b rıygulaına iıırar

plan paftası 271 ada4ve 5 No'luparsellercle lıazırlanan uygulaııra iıııaı,planı değişil<liği ile ilgili İmar
ve Bayındırlık Koı,ııisyoııı,ı Raporu; komisyondan geldiği şekliyle oylaııdı ve AK Parti Gı.ıp Üyelcı,i;
Mahrı-ıut YANDTK, Yaşar ÇAKMAK, Nevin Setra DEMİnrOl-, Mlıstafa SOYDABAŞ, Mrızat}-er
BIYIK. Abciı"ıllatif ÖZraX, Rülcııt KOÇAI(, Alrııet Hakan HOCAOĞLU, isnrail
RAMAZANOĞI-U, Şeııer SÖĞÜT, Selattin KABADAYIOĞLU, Faıı.ık DENLİ, İbralriın çIRPAN,
Ali Yıldırıııı SEZER. Önrer Brırak BARIŞ, Zeki AYGÜN,Ayşe ŞİRANÜN, Bünyaınin ÇiFTÇrİ,
Burak FİDAN, Sadettin ARIKBOĞA, Muhaınmet Mustafa KOCAMAN, Emine Öznpırıİn, Ahmeı
ÖzÜpR, Eda AÇII(YoL, Enes AYDINLI, Ali KARAKAŞ, M.Yasin ÖZLÜ, Eınre KAHRAMAN.
Nrırettin HOYLAN, Sadullah KELEŞ, İsınail YILDIRIM. Alrrnet UTAŞ, Mesut ÇETİNKAvA. okan
Özoiı<vıBN, Adnan TURAN, irfan KURT, isınail AKALIN, isınail AYSI_J, Llamza ŞAYIR,
Oğuzlıaır AII,TUT, Adeırı ÇARİKÇİ, Giiler Şalıin GENÇAY, Gı.iziır TAŞTEKİN, Fatıııantır çljLiK.
Göknur BEKTAŞ ile MFIP Meclis Grı.ıbrı Üyeleri Eı-taıl,ı PEKER, Özhaıı KURT, İsnıet GÜRLElt ı,e
SAADET Panisi Meclis Grubi.ı Üyesi Mustara GÜnSOY'un kabul, CHP Meclıs Gırıbu Üycleri; tIatil
|brahiın BAŞÇİFTCİ, Fatır-ıa KAPLAN HÜRRivET, Ünal Özııunal, Seliırı Özcax, Engin
TAŞDEMİR, Pınar NAAK, Özgür YILMAZ, Melıırıet Nrıri PAŞA, Halis KOÇ, Özleın ÇANKAY-A,
Orlıan TANIŞ'ın rct ve İYİ I'arti Meclis Gıııbı"ı Üyeleri; Fevzi CANBAZ ile Nı"ırettin BtjLU'|''un
çekinıseı, oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

Katip Ül,e
Fatrnanıır ÇEt,İK

Başkan
Tahir gÜyÜxaxrN
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Katip Ül,e
Giizin TAŞTF-,ı(İN

Evrakın elektronik inıza]ı s].ıretine https//e-belge.k<ıcaeli.bel.tı,adıcsinclen 0ba2lf4]-66c1-1cfe-9ab9-2728e88aacae kodu i]e erişebiIirsiniz
tsu belge -5070 sayılı Elektronik İıııza l(anunu'na uygu|,ı r.ılarak Güveı-ıli Elektı,onil< İnıza ile iınzalannrıştır.
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