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Evrak Tarih ve No
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2018 yılı Aralık ayı 1. birleşimi 13.12.2018 Perşembe günü
saat 15:00 'da yaptığı toplantısında alınan 665 sayılı karardır.
KONU:
Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 12.07.2018 tarih ve 403 sayılı
kararı ile onaylanan Kuzey Marmara Otoyolu (Kurtköy - Akyazı Kesimi) projesinin imar planlarına
aktarılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan
itirazların değerlendirilmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Belediyemiz Meclisi’nin 07.09.2018 tarih ve 77. gündem maddesi olarak görüşülen ve
Komisyonumuzun tetkikine sunulan Belediyemiz, Kartepe İlçesi, Kartepe Belediyesi sınırları
dahilinde Kuzey Marmara Otoyolu projesinin imar planlarına aktarılmasına ilişkin hazırlanan ve
Belediyemiz Meclisi’ nin 12.07.2018 tarih ve 403 sayılı kararı ile onaylanarak 3194 sayılı İmar
Kanunun 8-b maddesine istinaden 06.08.2018 - 06.09.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000
ölçekli nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazlar Komisyonumuzca incelenmiştir.
Söz konusu değişikliğe yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan;
1) Kartepe Belediye Başkanlığı 03.09.2018 tarih ve 2488 – 10029 sayılı yazısı ile;
a) Kartepe İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi 678 ada içerisinde Kuzey Marmara Otoyolu –
TEM Otoyolu Bağlantı Kavşağının olduğu bölgenin etrafında nazım planda “Park Alanı”
olarak planlı alanın “Konut Alanına” dönüştürülmesi veya “Karayolu Kamulaştırma
Sınırına” dahil edilmesine yönelik itiraz etmektedir. İtiraza konu “Park Alanı” nın, Askı
süreci sonrasında Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün 28.09.2018 tarih ve E.346239 sayılı
yazısı ile gönderdiği kamulaştırma sınırı ile Karayolu Koruma Kuşağı içerisine alındığı
anlaşıldığından Karayolları 1. Bölge müdürlüğü görüşü ile örtüşen itiraz Komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
b) Adapazarı –İstanbul Kuzey Geçişi Hızlı Tren Proje güzergahının kaldırılarak eski plan
kararına dönülen bölgenin “Sanayi Alanı” veya “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
(KDKÇA)” olarak planlanmasına yönelik itiraz etmektedir. Yapılan inceleme neticesinde;
itiraza konu bölgenin Belediyemiz, Kartepe İlçesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, 267,268, 269,
270, 271, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 ve 338 nolu adaların yer aldığı bölge olduğu
anlaşılmış olup söz konusu bölgenin parsel yapısının talep edilen kullanımlara uygun olmadığı
değerlendirildiğinden itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.
c) Adapazarı – İstanbul Kuzey Geçişi Hızlı Tren Proje hattı güzergahı kapsamında yer
alan Hızlı Tren istasyonunun, nazım planlarda “Ana İstasyon (Gar)” kullanımı olarak
planlanmasına yönelik itiraz etmektedir. Yapılan inceleme neticesinde; TCDD tarafından
gönderilen yazı ekinde yer alan projede Adapazarı – İstanbul Kuzey Geçiş Hızlı Tren Projesi
Kocaeli İli istasyon alanının Belediyemiz, Kartepe İlçesi sınırları içerisinde yer aldığı, söz
konusu plan değişikli hazırlanırken gösterimi sehven unutulduğu anlaşıldığından bahse konu
istasyon alanının Nazım Planlarda “Ana İstasyon (Gar)” olarak işlenmesi talebini içeren
itiraz Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
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d) Adapazarı – İstanbul Kuzey Geçişi Hızlı Tren Proje hattı güzergahı planlara
aktarıldıktan sonra plan üzerindeki kullanımlarda artık kullanılmayan alanlar ortaya çıktığı ve
bu durumun parsel sahiplerini mağdur ettiği belirtilerek bu alanların Devlet Demiryolları
Kamulaştırma sınırı içerisine alınmasına yönelik itiraz etmektedir. Yapılan inceleme
neticesinde; itiraza konu alanın Belediyemiz, Kartepe İlçesi, Uzunçiftlik mahallesi 642 ada 2
nolu parsel olduğu anlaşılmış olup Devlet Demiryolu Kamulaştırma sınırının belirlenmesinin
Belediyemiz yetki/sorumluluğunda olmadığı değerlendirildiğinden itiraz Komisyonumuzca
uygun görülmemiştir.
2) Çağatay Okumuş 05.09.2018 tarihli dilekçesi ile Kartepe İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi 678
ada 9 nolu parsel ile 686 ada 1 nolu parselde yapılan planlama ile parseller üzerinden geçirilen yollar,
çekme payları ve yeşil alanların, parsellerin kullanımını kısıtladığını belirterek bu kullanımların
kaldırılmasına yönelik itiraz etmektedir. İtiraza konu parsellerden 678 ada 9 parselin tamamının, 686
ada 1 nolu parselin ise daha önce imar yolu ve park alanı kullanımında kalan kısmının askı süreci
sonrasında Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün 28.09.2018 tarih ve E.346239 sayılı yazısı ile
gönderdiği kamulaştırma sınırı içerisinde kaldığından Karayolu Koruma Kuşağı sınırı içerisine
alındığı belirleniş olup karayolu 1. Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen kamulaştırma sınırının
değiştirilmesinin Belediyemiz yetki/sorumluluğunda olmadığı değerlendirildiğinden itiraz
Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.
3) Ayrıca askı sürecinden sonra kurumumuza ulaşan Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ‘nün
28.09.2018 tarih ve E.346239 sayılı yazısı ile gönderilen güncel kamulaştırma sınırının planlara
aktarılması ve plan değişikliği hazırlanırken hızlı tren projesi güzergahının değiştirilmesi sırasında
sonucunda K 13 gelişme bölgesinin içersinden geçen “Demiryolu Koruma Sınırı” nın kaldırılması
nedeniyle büyüyen gelişme bölgesine ait donatı tablosunun güncellenmesi amacıyla gerekli
değişikliklerin yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 32. maddesi 2. bendi gereği Kartepe İlçesi NİP-849,75
şeklinde PİN (Plan İşlem Numarası) almış değişiklik teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu'nun 7-b ve 14. maddelerine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş
bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir. 07.12.2018
Şeklindeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu, 13.12.2018 tarihli meclis toplantısında
görüşülerek müzakere edilmiştir.
KARAR:
Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 12.07.2018 tarih ve 403 sayılı
kararı ile onaylanan Kuzey Marmara Otoyolu (Kurtköy - Akyazı Kesimi) projesinin imar planlarına
aktarılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan
itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu; komisyondan geldiği
şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
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