KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLisİ
PLAN VE BÜTÇE KoMİsYoNU RAPoRU
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Rapor No:
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Tarihi:

14.09.2020

Taşınmaz Tahsisinin Kaldırılması.

KoMİSYON iNCELEMESİ: imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının

28.08.2020 tarih ve

E,

290|2

sayılı teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenmiştir.

KoMisYoN cÖnÜŞÜ: iıimiz

Dulkadiroğlu ilgesi Y.Gazipaşa Mahallesi 975 ada 82 nolu parsele ilişkin
(sosyal tesis ve düğün salonu) 14.07,2015 tarih ve 20|51375 sayılı meclis kararı ile Dulkadiroğlu
Belediyesine yapılan tahsisin iptali Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
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KoIr[U: Dulkadiroğlu Belediyesi İmar Planı Teklif ve Değişikliklerine ait ücret tarifesi.

KoMİsYoN İNCELEMESi: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 10.09.2020 tarih ve E.30739 sayılı
teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunca müştereken incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Dulkadiroğlu Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçe Tarifesinde yer alan 'imar Planı
Teklif ve Değişikliklerine Ait Ücret Tarifesi' başlığı altına aşağıda sıralı maddelerin eklenmesine Plan ve

Bütçe Komisyonu ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunca uygun görülmüştür.

'---'Kahramanmalaş Merkez 1/5000 Ölçekli Nazım Planı ile 1/1000 Ölçekli Revizyon ve ilave
Uygulama imar Planı' sınırları dışında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan değişikliği teklifinde,
teklife ait alan kullanım kararının Turizm Alanl olarak tanımlanması hususunda Dulkadiroğlu Belediye
Meclisi tarafindan karar alınarak 52|6 sayıh kanun kapsamında, teklifinin Büyükşehir Belediyesince
onaylanmasından sonra planlar askıya çıkarılmadan önce, plan teklifine konu alan izerinden hesaplanan
ücret, plan teklifine konu alan içinde kalan parsellerin yüzölçümlerine göre Tapu Müdürlüğünde
TL (213 Sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 289 inci maddesine
'Uygulama imar Planı Ücreti
tabidir.)' şeklinde şerhin tesis işlemi gerçekleştirilir.

imar planının kesinleşmesi tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde Turizm Teşvik Kanununun 3.
Maddesinde belirtilen Turizm işletme Belgesi'nin idareye teslim edilmesi ile birlikte Belediye tuafından
tapuya konulmuş ilgili şerh kaldırılır. Plan teklifi ücreti ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla
ilişkin olarak 2I3 sayıIıı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyannca tespit ve il6n edilen yeniden
değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırrlarak uygulanır.'
'---'Kahramanmaraş Merkez l/5000 Ölçekli Nazım Planı İle 1/1000 Ölçekli Revizyon ve ilave
Uygulama İmar Planı' sınırları dışında, minimum 10.000 m2 alanda Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının
dışında Konut Alanı olarak tanımlı alanda en az 5 blok konutun olacağı, 2 kat (6.50) ınetreden fazlakat|ı
bina yapılamadığı, meyilden dolayı faz|a kat kazanılamadığı şeklinde yapı|an uygulama imar planı veya
plan değişikliği tekliflerinde plan teklifine konu alan üzerinden hesaplanan ücretin Yol}'u peşin olarak
belediye yatırılır veYo90'lık kısmı ise ilgili taşınmaz|ar üzerindenTapu Müdürlüğünde;
TL (2|3 Sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 289 inci
'Uygulama İmar Planı Ücreti
maddesine tabidir.)' şeklinde şerhin tesis işlemi gerçekleştirilir.

- Plan teklifinin Dulkadiroğlu Belediye Meclisi ve/veya Büyükşehir Belediye Meclisince
onaylanmaması durumunda hesaplanan ücretin 0Z90'lık kısmı Tapu Müdürlüğü taraflndan şerhin
kaldırılması işlemi gerçekleştirilir. Peşin alınan %10'luk bedel inceleme ücreti olarak gelir kaydedilir.
- Plan teklifinin Dulkadiroğlu Belediye Meclisi velveya Büyükşehir Belediye Meclisince belirtilen
maddeler dışında tadilen onaylanması durumunda uygun bulunan plan için yeniden ücret hesaplanır.
- Plan teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisince belirtilen maddelere ilişkin tadilen onaylanması (alan
büyüklüğünün daraltılması, konut saylsırun azaltılmasr, kat adedi/yüksekliğin artırılmasr, meyilden dolayı
)
katkazanılması) durumunda plan teklifine konu
hesaplanan ücret geçer
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KONU: Mükerrer Defin Hizmeti Ücret Tarifesi.

KoMİsYoN iNCELEMESi:

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 15.09'2020 tarih ve
E.3|399 sayılı teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenmiştir.

KoMisYoN GÖRÜŞÜ:

Mükerrer defin işlemleri sırasında mevcut mezaf taşının kırılması ve inşaat
atıklarının mezarlık dışına nakledilmesi işleri belediyemizce yerine getirildiğinden 2020 mali yılı bütçe
tarifesine göre 500 TL olarak belirlenen mükerrer defin ücretinin 1.500 TL olarak güncellenmesi
Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
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KONU: Yedikuyular Kayak Merkezi Kiralama ihalesi.

KoMİsYoN İNCELtr'MESİı Mali

Hizmetler Dairesi Başkanlığının 10,09.2020 tarih ve E.30739 sayılı
teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Hüküm tasarrufu Belediyemize aitilimizDulkadiroğlu ilçesi Budaklı Mahallesi
parseller
ile 158 ada |,2,3 ve 4 parsellere isabetli 582.635 m2lik alan üzerinde bulunan
156 ada 7,2 ve 3
Yedikuyular Kayak Merkezi ve Rekreasyon Alanının işletilmesi ve içerisinde bulunan 1 adet telesiyej, 1
adetteleski, 1 adetkarezme makinesi l adetkafeterya, l adetotopark, l adetlokanta,3 adetkarmotoruve
mekanik tesisin yedek parçaları malzemeleri ile ekipmanlarının işletilmesi işinin 10 yıla kadar kiraya
verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
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KONU: Pazarcık ilçesi,
değişikliği.

Ördekdede Mahallesi

15.09.2020

26 (l34ll) nolu parsele ilişkin mera vasıf

KOMİSYON İNCELEMESİ: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının
tarih ve E.29369 sayılı teklifi Çevre ve Sağlık Komisyonunca incelenmiştir.

0l.09.2020

KOMİSYON cÖnÜŞÜ: ilimiz, Pazarcık ilçesi

Ördekdede Mahallesi, 26 (134ll) nolu parsel
559.800,00 m'lik mera alanı içerisinde ekli krokide belirtilen 16.016,48 m'zlik mera vasıflı
taşınmazın mezarlık alanı olarak düzenlenmesi, mera vasıflı taşınmaz üzerinde gerçekleştirilmesi
planlanan ''Mezarlık Alanı'' projesi yatırımının, kamu yatırımı olması KomisyonumıZca uygun
görülmüştür.
EK:

l-Kroki

(1 Sayfa)

Z-Tapu Kaydı (1 Sayfa)
3-Dilekçe (l Sayfa)
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K9NU:

Tarihi: 01.09.2020

1/1000 ölçekli İmar
Dulkadiroğ1u ilçesi Ferhuş mah. 499 ada 13-14 parsellere ilişkin

Planı değişikliği ile ilgili teklifi.
Makamınca komisyona havale edilen İmar ve Şehircilik
incelenmiştir.
Dairesi Başkanlığı,nın 14.07.2020 tarih|i ve 24729 sayılı teklifi Komisyonumuzca

K9MİSY9N İNCELEMESI: Başkanlık
Teklif yazısında;

İıgi: a)

15,06.2020 tarihli

E.630l sayılı Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığr'nrn yaasl

ve

Karar ve ekleri.
1|'05.2o2o tarih2}20l51 kaıar numaralı Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis

ve t2.08,20l4
b) 12.0s.2014 taıihli, 1412 sayılı Büyfüşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi
tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
ilçesi Ferhuş mah'
Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığr'nın ilgi (a) yazlıg ile; Dulkadiroğlu
1/1000 ölçekli Uygulama
499 ada 13-14 parsellerin 1/5000 ölçekli rLazlm imar planına istinaden
göre işlem yapılmak ljzerc
imar P1an değişikliği tektifi; 52!6 sayiıı Kanunun 7, ve |4. maddesine
tw afımıza i leti lmi ştir.

ıvıÜı,rİyEr
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ilçesi, Ferhuş
Plan tek1if dosyasında yer alan tapu kayıt belgesinde? Dulkadiroğlu
Tekstil Enerji TiC. ve
Mahallesi 74,530,46 m2 ytz ötçümlü 499 ada 13 nolu parsel, isrun

yiz ölçiimlü 499 ada
SAN.A.Ş. mülkiyetine ve Dulkadiroğlu ilçesi, Ferhuş Mahallesi, 79,20 m2
mülkiyetine ait olduğu göriilmüşttir.
14 nolu parsel Tiirkiye Elektirik iıetim Anonim Şirketi.
MER'i PLANLARDAKİ DURUM
ölçekli meri nazım imar
Dulkadiroğlu ilçesi, Ferhuş Mahallesi 499 ada 14 parsel 1/5.000
Kuşağı olarak, 499 ada |3
planında Sanayi Alanı, TEİAŞ 154 kV Enerji Nakil Hattı ve Koruma
parsel ise

TEIAŞ

154

kV Enerji Nakil Hattı ve

Koruma Kuşağı olarak tanımlı olduğu

görülmektedir.

ölçekli meri uygulama
Dulkadiroğlu ilçesi, Ferhuş Mahallesi 499 ada 14 paısel 1/l.000
Sanayi Alanı ve TEİAŞ 154 kV
imar planında ise; E:l.00 Hmax:9.50 yapılaşma koşul1arında
parsel TE|AŞ 154 kV Enerji Nakil Hattı
Enerji Nakil Hattı ve Koruma Kuşağı olarak, 499 ada 13
veKorumaKuşağıolaraktanımlıolduğugörülmektedir.
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Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanlığı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda; "imar
ve Şehircilik Müdiırlüğü'niin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre TEİAŞ 154 kV Enerji Nakil

Hattı ve Koruma Kuşağı sınırlarında düzenleme yapılarak Ferhuş Mahallesi 499 ada 14 parseldeki

pilon yerininhalihazır kullanımdaki pilon yerinde tanımlanması,499 ada 13 parselde fider yeri
tanımlanmasl Ve fider yerinde bulunan pilon yerinin kaldırrlmasına ilişkin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği teklifi üzerinde komisyonumuzca yapıları inceleme neticesinde
teklif plan paftası komisyonumuzca uygun görülmüşttir.

"

denilmektedir.

Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanlığı Meclis kararında; "İmar plan değişikliğinin İmar ve

Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle kabuli.inü oy|annıza sunuyorum. Kabul
etmeyenler? oy birliği ile kabul edildi." denilmektedir.

edenler,

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Teklif plan paftası incelendiğinde; Çahşma alanı Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş mah.499 ada
I3-l4 parselleri kapsadığı ve 30,12,2019 tarih 2019/25l-24 sayılı Büyfüşehir Belediyesi Meclis

Kararı i|e nazım imar planında 499 ada 14 parseldeki pilon yerinin mevcutta farkh olması
sebebiyle yeri kaydırılaıak meri imaı planlarındaki yerinin doğusunda olacak şekilde tanımlandığı,

499 ada 13 parsel içerisinde bulunan pilon yerinin kaldırılarak aynı bölgeye yaklaşık 1445 m2
yüzölçümlü fider yeri olarak belirtilen, TEİAŞ 154 kV Enerji Nakil Hattı ve Koruma Kuşağı ve
Enerji Depolama Alanı olarak tanımlanmış olduğu görtilmektedir.

Teklif plan raporunda "Yapılan uygulama imar planı değişikliğinde; Kahramanmaxaş
Büyükşehir Belediye Meclisinin 30,12.201.9 tarih 20|9125l-24 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000
ölçekli nazlm imar planı değişikliğine istinaden: Kahramanmaxaş ili Dulkadiroğlu ilçesi ferhuş
müallesi 499 ada 14 parseldeki pilon yerinden sonra gelen, 499

ada 13 nolu parselin içerisindeki

pilon yerine ihtiyaç olmadığından kaldırılarak, 499 ada 14 nolu parseldeki direk yerinin mevcut
zeminde farklı olması nedeniyle pilon mevcut yerine alınarak

ve fider yeri de trafo

alanı

tanımlanarak uygulamaimar planı değişikliği hazırlanmıştır.." denilmektedir.

Teklif plan raporunda Sosyal Ve Teknik Altyapı Etki Değerlendirilmesi olarak; "Mekansal

planlar yaplm yönetmeliği madde 26-7'de

'' yoğunluk arttan veya

kentsel ulaşım sistemini

etkileyen imar planı değişikliklerinde kentsel teknik a|tyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve
gerekli önlemlerin alınması amacıyla ayrrca kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu,

aıalizihazırlanırveyahazırlatılır.''denilmektedir.
Yapılan uygulama imar planı değişikliği ile Kahramülmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi ferhuş

müallesi 499 ada 14

499 ada 13 nolu parselin içerisindeki

yerinden
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pilon yerine ihtiyaç olmadığından kaldırıluak, 499 ada 14 nolu parseldeki direk yerinin mevcut
zeminde farklı olması nedeniyle pilon mevcut yerine alınarak

ve fider yeri de trafo

alanı

tanımlanarak uygulam a imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

Bu nedenle yapılan uygulama imar planı değişikliğinin ''Yoğunluk Arttırma ve Kentsel

Ulaşım Sistemini Etkileme'' başlıkları

ile alakalı

herhangi eksiklik veya

sorun

oluşturmamaktadır. " denilmektedir.

Teklif plan paftası üzerinde bulunan plan notları;
"Planda açıklanmayan hususlaf,da 3194 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelik htİkiimlerine
ve yürtirlfüte olan mevcut uygulama imar planı lejandlarına ve notlarına uyulacaktır.

Trafo (Fider) Yeri Koordinat (ITRF96-36) --1445.51m2
Nokta

Fl
F2
F3
F4

No

Y
586166.16
586158.60
586127.29
586119.44

X
4154831.71
4154866.57
4154822.26
4154857.93

Yeni Pilon Yeri Koordinat (ITRI96-36) --- 81.00 m2
Nokta

Fl
F2
F3
F4

No

Y
586143.38
586142j5
586134.41
586133.59

X
41s4817.30
4154808.33
4154818.12

4t54809.r6

'' şeklinde plan paftası üzerinde mevcuttur.
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Madde 21;
(9) "insan sağlığı ve güvenliği üzerinde doğrudan veya dolaylı olumsuz etkileri olan enerji

nakil hatları, dere koruma kuşakları, taşkın risk alanlaxı, afete matuz alan|ar ve benzeri a|anlara

ilişkin kurum ve kuruluş görüşleri imar planlalına yansıtılrr.'' denilmektedir.
Mek6nsa1Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 6;
(2) "Mekönsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar

arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yiirürlükteki üst kademe planların kararlarma uygun

olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt
denilmektedir.

JA+
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planı yönlendirmek zorundadır."
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Mekönsal Planlaı Yapım Yönetmeli ği Madde 26;
(1) "İmar planı değişikliği; plan ana kararlaıını, sürekliliğini, bütünlüğtfuıü, sosyal ve teknik

altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yatafl amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yaprlrr." denilmektedir.

Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş mah. 499 ada t3-l4 parseller ile ilgili konu Başkanlık Makamı

ile görüşülmüş ve giindeme alınması kesinleşmiştir. ilgi (a) yazı eki İlçe Meclis Karaıı ve ilgi

(a)

yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifi ekte sunulmuş olup; yazlmru ve
eklerinin ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayı, yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler ile 5216
sayılı kanunun 7(1_b) ve l4'tincü maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkındakwat alınmak
izere Büyiikşehir Belediye Meclisimize havalesi hususunu arz ederim.

KOMİSYON cÖnÜŞÜ: Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş mah. 499 ada|3-l4 paısellere ilişkin 1/1000
ölçekli İmar Planı değişikliği üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; ilçe
Meclis kararı ve eki teklif plan paftası Komisyonumuzcauyglln görülmüştür.

oĞLU
üy.

ALIÇ

üy.

üy.
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KAI{RAMAI\MARAŞ BÜYÜKŞEHiR BELEDİYE MECLİSİ

RAPOR
Rapor No.2020111?

İıvr.q.n

VE BAYINDIRLIK roıvrİsyoN RAPoRU t
h -r,

KoNU:

Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş mah.
değişikliği ile ilgili teklifi.

ll97

Tarihi: 01.09.2020

ada 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan

KOMİSYON İNCELEMESİ: Başkanlık Makamınca komisyonahava\e edilen

İmar ve Şehircilik

Dairesi Başkanhğı'nın 16.07.2020 tarihli ve 23199 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

İıgi:

'06.2020 talİlhli ve 6523E.6523 sayılı Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı'nın yazısı ve
|l.05.2020 tarih2020l54kwat numaralr Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis Karar ve ekleri

a)

19

b) 12.08.2014 tarihli,

I4l2

sayıIı Büyiıkşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12.08.2014

tarihli, 141l sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı'nın ilgi (a) yaASL ile; Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş mah.
I|97 ada 12 parselin l/5000 ölçekli nazlm imar planına istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar

Plan değişikliği teklifı; 5216 sayılı Kanunun 7. ve 14. maddesine göre işlem yapılmak izere
tar

afımıza

il

etilmi ştir.

vıüı,riyET BİLGİLERİ
Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi |I97 ada 12 pusel Maliye Hazinesine ait olup; Tapu
bilgileri dosyasındadır.

MER'i PLANLARDAKİ DURUM
Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi |l97 ada 12 parsel 1/5000 ölçekli Meri Nazım İmar
Planında orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı iken 14,0l,2020 twih 2020/01-18 sayılı
Büyiikşehir Belediyesi Melis Kararı ile onanarak Eğitim Alanı olarak tanımlanmıştır. 1/1000
ölçekli Meri Uygulama imar Planında AT nizam Konut Alanı olarak tanımlıdır.

İr,cn yırcr,İs xı,nı,nr
Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanlığı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda; "imar
ve Şehircilik Müdiırlüğü'niiıı AT Nizam (AT) konut Alanı olarak tanımlı Ferhuş Mahallesi 1197
ada 12 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
İıkokul Alanı olarak tanımlanması teklifi üzerinde komisyonumuzcayapı|an inceleme neticesinde
teklif plan paftası komisyonumu Zca uy glJrl görülmüşttir. " denilmektedir.
Dulkadiroğlu ilçe Belediye Başkanlığı Meclis kararında; "İmar plan değişikliğinin İmar ve
Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle kabuliinü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,
etmeyenler? oy birliği ile kabul edildi." denilmektedir.

L/3

KAHRAMANMARAŞ nüvürŞrrrin grcLBuiYE urncr,İsİ

RAPOR
Rapor No:20201

İvrnn ırE BAYINDIRLIK xoprİsyoN RAPoRU

6{a

llP

Tarihi: 01.09.2020

2I'06.2019 tarih E.1l9l0787 kurum sayılı Dulkadiroğlu ilçe Milli Eğitim Müdtirlüğü
yaz;s|' 25.Il.20|9 tarih E.23181506 kurum sayılı Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdiırlüğü
yazlsl, 02.10.2019 tarih E.l87l7t72 kurum sayılı Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdtırlüğü
yazı|an ile Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Karşıyaka Mahallesi Necip Fazıl Kültür ve Eğitim Vakfl
Malik Ejder okuma Salonu, FETÖ/PYD kapsamında kapatılarak, binanın ilkokuta dönüştiirülmesi
planlandığı, ancak söz konusu alanın meri imar planlarında Konut Alanı olarak tanımlı olduğu ve
inşaat ruhsatı alınamadığından bahsedilerek, plan değişikliği talebi üzerine 26.ll,2019 taıihli ve
E,32566 sayılı plan yapım oluru alınarak 14.0|.2020 tarih 2020/01-18 sayılı Büyi.ikşehir
Belediyesi Melis Kararı i|e tl97 ada 12 parsel, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında orta
Yoğunluklu Gelişme Konut Alanından çıkartılarak Eğitim Alanı olarak tanımlanmıştır.
Yapılan teknik inceleme neticesinde, Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı'nın ilgi (a) yaasl
ile söz konusu Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi |l97 ada 12 parselin 1/5000 ölçekli nazlm
imar planına istinaden l/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hazırlanamk teklif edildiği
görtilmüştiir.

Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi

tl97

ada 12 paısel Maliye Hazinesi mülkiyetinde

olup; 1/5000 ölçekli Meri Nazım İmar Planında Eğitim Alanı olarak; 1/1000 ölçekli Meri
Uygulama İmar Planında AT nizaırıKonut Alanı olarak tanımlıdır.

Teklif imaı planı incelendiğinde, ll97 ada 12 parselin İlkoğretim Alanı fonksiyonu
tanımlandığı ve yapılaşma koşullarının AT nizam olaıak bırakıldığı tespit edilmiştir.
04.12.2013-27.0l,20|4-2|.03,2014 tarihinde onaylanan Kahramanmaraş Merkez lll000
Ölçekli ilave ve Revizyon Uygulama imar Planının Dulkadiroğlu İlçesine Ait Plan Notlarında;
"Atrium Nizam (AT): İmar planında Atrium Nizamla (AT) tanımlanmış parsellerde? yapılaşmalar
avlulu ev düzeninde olup, en çok iki katlı binalar yapılabilir. Çatı katı yapillaırıaz Paısel alanının
yo25'i avlu olarak bırakılacaktır. Yeni oluşacak parsellerde? minimum ifuaz alanı 200 m2,
minimum parsel ön cephe uzunluğu 12 m'dit.200 m2'den büytık parsellerde avlu alanı : (Arsa

Alanı x 0.40)-30 m2'dir.

AT tanımh yapl

adalarında; çevre yapılaşma ve yapt ruhsatı nizaırıı göz öntine alınarak,
minimum avlu alanını sağlaması koşuluyla projesindeki bahçe ve çekme mesafelerini belirlemede

ilçe belediyesi yetkilidir." denilmektedir.
nizaırı konut alanları için kullanılan yapılaşma koşulu olduğundan Eğitim Alanı için
tanımlanmasmln planlama ilkelerince uygun olmayacağı müteala edilmektedir.

AT

Teklif plan raporunda Sosyal Ve Teknik Altyapı Etki Değerlendirilmesi olaıak; "Ferhuş
Mahallesi Ilg7 ada 12 nolu parsel AT Nizam Konut Alanı iken ilkokul Alanı olarak
teknik altyapı alanı artırrlmrştır."
tanımlanmıştır. Nüfus yoğunluğu aza|mış sosyal
denilmektedir

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHiR BELEDiYE MECLİsi

RAPOR
Rapor No,2020111Y

İıı,ran VE BAYINDIRLIK

rovrisyoN RAPoRU

5la

Tarihi: 01.09.2020

Mek6nsal Planlar Yapım Yönetmeli ği Madde 26;
1."İmaı planı değişikliği; plan ana kararlarını, stirekliliğini, bütiınlüğiinü, sosyal ve teknik
altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yarufl amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yapılır.

2.imar planlarında sosyal Ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi

esastrr.

Ytirürlükteki imar planlarında öngöriilen sosyal ve teknik a|tyapı standartlarını düştiren plan
değişikliği y apı|amaz,'' denilmektedir.
Mek6.nsa1Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 6;

(2) "Mek6nsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar
arası kademeli birliktelik ilkesi uyaf,mca yürürlükteki üst kademe planlaıın kararlarma uygun
olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır."
denilmektedir.

Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi ll97 ada 12 parsel ile ilgili konu Başkanhk Makamı
ile görüşülmüş ve giindeme alınması kesinleşmiştir. ilgi (a) yazı eki ilçe Meclis Kararı ve ilgi (a)
yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifi ekte sunulmuş olup; yaz|mfl ve
eklerinin ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayr, yiirtirliikteki kanunlar ve yönetmelikler ile 5216
sayılı kanunun 7(1-b) ve l4'iincü maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkındakarur alınmak
ü.zerc

Büyükşehir Belediye Meclisimize havalesi hususunu arz ederİm.

Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş mah. l|97 ada 12 parsele ilişkin 1/1000
ölçekli plan değişikliği üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; İlçe Meclis
kararı ve eki teklif plan paftası Komisyonumuzca uygun görülmüştiir.

KoMİsYoN GÖRÜŞÜ:

/
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Başkanı
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RAPOR
Rapor No:2020l

iur.q.n VE BAYINDIRLIK

KoMİsYoN RAPoRU

KoNU: Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mah. 4081

Ç-c

ada

|{

Tarihi: 01.09.2020

3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan

değişikliği ile ilgili teklifı.

KoMİsYoN İNCELEMESİ:

Başkanlık Makamınca komisyonahavale edilen İmaı ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı'nın 14.07.2020 taih|i ve 23195 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

iıgi:

a)20.05.2020 tarih 18930 sayılı Fatih MehmetZİlkadiroğlu dilekçesi ve eki
b) 12.08.2014 tarihli,l4l2 sayılı Büytıkşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12.08.2014
tarihli, 141l sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
Fatih Mehmet Zülkadiroğlu' nun ilgi (a) yazısı ile; Yenişehir Mah. 408l ada 3 parselin
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı tanımından çıkartılarak Sanayi Alanı olarak tanımlanmasına
ilişkin 1/5000 ölçekli nazlm imar planı değişikliği, 5216 sayılı Kanunun 7(1-b) maddesine göre
işlem yapılmak İzer e tw afımıza iletilmi ştir.

ıvıÜr,ı<İynr
Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir }/rah, 2.520,14 m2 yüzölçiimlü 4081 ada 3 parsel Fatih
Mehmet Znlkaditoğlu' nun mülkiyetinde olup; mülkiyet bilgileri dosyasındadır.

MER'İ

AKİ DURUM

Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mah. 4081 ada 3 parsel 1/5000 ölçekli meri nazım imar
planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak; 1/1000 ölçekli uygulama imaı planında ise
E:1.00 hmax:serbest yapılaşma şartlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olaıak tanımlıdır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Teklif plan paftası incelendiğinde; Çalışma alanı Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mü. 4081
ada 3 parseli kapsadığı görülmektedir. Meri imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
iken plan tadilatı ile Sanayi Alanı olarak tanımlanması talep edilmektedir.

Teklif plan raporunda "4081 ada 3 no'lu parsel içerisinde Sanayi Alanı tanımına giren
yapıların yapılabilmesi amacıylaNazım İmaı Planı değişikliği yapılmıştır" denilmektedir.
Sosyal Ve Teknik Altyapı Etki Değerlendirme raporunda; "5.l. Genel Değerlendirme
(Alana İıişkin Genel Bilgiler)

ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Yenişehir mahallesi, 4081 ada 3 no'lu
(2520,l4mr) içerisinde, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı tanımlı 408l ada, 3 no'lu
Kahramanmaraş

içerisinde Sanayi Alanı tanrmına giren yapıların yapılabilmesi planlanmaktadır.

Mülkiyet yapl sl, İsmail ZULKAD iRo ĞLU adına kayıtlıdır.
5.2. Mevcut Durum

Tespiti

$

parsel
parsel

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MEcLİsİ

RAPOR
Rapor No:2020l

İvrnn ırE BAYIıIDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

{-c

Taıihi: 0l.09.2020

Planlama sahası, mevcut durumda kentin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında
bulunmaktadır. Alan içerisinde gerekli olan ulaşım ve teknik altyapı hizmetleri tamamlanmış ve
kentin gelişim aksı içerisinde kalmaktadır. Planlamaalanı içerisinde genellikle Konut Dışı Kentsel
Çalışma Alanı ve yakın mesafede Ticaret Alanı ve Yönetim Merkezi de bulunmaktadır.
Parselin cephe aldığı yol kent

içi ulaşım sisteminin bir parçası olan alt

arter üzerinde

bulunmaktadır.
5.3. Plan Sonrası Durum ve Kapasite Tespiti

Yapılan Nazım İmar Plan değişikliği sonrast yoğunluk değişimi olmayacak, alaniçerisinde
herhangi bir nüfus artışı oluşturmayacak ve sosyal donatı ihtiyacı ortaya çıkmayacaktır. Nazım
İmar Planı Değişikliğinin yapıldığı 4081 ada 3 no'lu parselde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
tanımlı alan Sanayi Alanı olarak revize edilmektedir." denilmektedir.

Teklif edilen plan değişikliğinin, parsel bazlı olduğu tespit edilmiştir. Parsel baz|ı plan
tadilatlarına yönelik 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Ek Madde 8 _ "(Ek:14l2l2020-722llI2 md.) Plan değişiklikleri, plan ana

kararlarını,

stirekliliğini, bütünlüği.inü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik
gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılır. Plan değişikliği
tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu
hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulur. Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat
adedini, bina ytiksekliğini artttan imar planı değişiklikleri yapılamaz. Bin metrekareden az
olmamak kaydıyla oluşmuş ada\ada; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina
yüksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan
kültiirel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımlaıı; adanın merkezine enfaz|a 500 metre yaıı çaplı
alanda kaışılanmak zorundadır. Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında
yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan axsanln artan değerinin tamamı
değer artış payı olarak alınır. Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayılı Kanunun 11 inci
maddesinde belirtilen bedel tespit esasları gözetilir.
İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti 6362 sayılı
Kanuna göre yetkilendirilmiş lisanslı en az iki gayrimenkul değerleme kuruluşu taıafından plan
değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer'i plan koşullaıındaki değer tespiti ile birlikte
değişiklik sonrasl değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalama yeni değerden az olmamak
İzete, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu taıaflndan belirlenir. Değer artış payı, en geç
taşrnmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenir. Kıymet takdir
komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla
ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyarlncatespit ve il6n edilen yeniden
değerleme oranrnda takvim yılı başından geçerli olmak ıJzere arttırılarak uygulanır. Taşınmazın
değer artışına tabi olduğu tapu kütüğüne şerh edilir. Emsal, inşaat alarıı, yapı yüksekliği ve
ruhsat tadilatları
amacl değiştirilmemek kaydıyla
, değer artış payr
o

yapr

))

KAHRAMANMARAŞ BtIYÜKŞEHiR BELEDiYE MECLİSİ

RAPOR
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İınan VE BAYINDIRLIK xopıİsyoN RAPoRU
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Tarihi: 01.09.2020

Ayrıca kent genelinde sanayi alanlarının yağ lekesi gibi büyüyüp konut alan|uı vb. alanlar
ile iç içe geçmesini engellemek ve sanayi alanı gelişimini kontrol altına almak adına mevcutta
faaliyet gösteren sanayi tesis alanlaıının Islah oSB Alanı tanımlanmasına ilişkin çalışmalarımız

devam etmektedir. Bu nedenle mevcut sanayi alanları dışında ki parçacıl sanayi oluşumunun kenti

olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir.
MekAnsal Planlax Yapım Yönetmeliği Madde 5;

ı) "Sanayi alanı: İçerisinde sanayi tesisleri ile sanayiye hizmet vermek üzere diğer yapı ve
tesislerin de yapılabileceği alanlardır." denilmektedir.
Mek6nsal Planlar Yapım Yönetmeli ği Madde

26

;

(1) "İmar planı değişikliği; plan ana kararlarınr, siirekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik

altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yarafl amaçlr, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yapılır." denilmektedir.
Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mah. 408l ada 3 parsel ile ilgili konu Başkanlık Makamı ile
görüşülmüş ve giindeme alınması kesinleşmiştir. İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve 1/5000
ölçekli nazlm imar planı tadilatı teklifı ekte sunulmuş olup; ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayr,
yüürliikteki kanrınlar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı kanunun 7(1-b) maddelerine göre
değerlendirilmek ve hakkında karaı alınmak izere Büyiikşehir Belediye Meclisimize havalesi
hususunu arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mah. 4081

ada 3 parsele

ilişkin

1/5000

ölçekli plan değişikliği üzerinde Komisyonrrmuzca yapılan inceleme neticesinde; 1/5000 ölçekli
nazlm imar plan değişikliği Komisyonumu zca ıJy gJrL görülmemiştir.

BEkTAŞoĞı,u
üy.

Başkanı

ALIÇ

üy.
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Rapor No..2020112-o
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KoNUı

Tarihi: 0109.2020

Pazarcık İlçesi Nurettin Ademoğlu Mahallesi 100 ada 21 nolu parsele ilişkin 1/5000

ölçekli nazlm imar planı değişikliği ile ilgili teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Başkanlık Makamınca komisyona havale edilen

İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı'nın 01 ,07,2020 tarihli ve 21293 sayılı tekliflı Komisyonumluzca incelenmiştir.

Teklif yazısında;

iıgi:

a) 22.05.2020

b)

tarihli ve l47t sayılı Pazarcık Belediyesi'nin yazısı ve ekleri.

l2,08.20t4 tarihli,

t2,08.20I tarihli

1

411

l4I2 sayılı

Büyiikşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve

sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
İıgl 1a; yazı ile Pazarcık İlçesi Nurettin Ademoğlu Mahallesi 100 ada 21 nolu parsele
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin; 5276 sayılı Büytikşehir Yasasının
7/b maddesi gereği değerlendirilmesi talep edilmektedir.

vrÜr,rİyrr
Dosyasında yapılan incelemeletde; Pazarcık İlçesi Nurettin Ademoğlu Mahallesi 100 ada
21 nolu paısel 3.053 m2 a|an olarak

Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu göriilmüşttir.

MER'İ PLANLARDAKİ DURUM
Pazarcıkİlçesi Nurettin Ademoğlu Mahallesi 100 ada 21 nolu parsel 1/5000 ölçekli Nazım

imar Planında; Konut ve Ticaret Alanı olarak tanımlanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planında ise; 8-6 (Bitişik Nizam 6 KaQ yapılaşma şartlarında Konut ve Ticaret Alanı olarak
tanımlanmıştır.

KURUM GÖRÜŞLERİ
I0.06.2020 tarihli ve E.1 17004 sayılı

Milli Emlak Genel Müdtırlüğü'niin yazısında;

". ..

Bu

nedenle, taziye evi, küttıphane ve park yapılmak üzere Pazarcık Belediye Başkanlığına tahsisli söz

ilgi (a) yazımızda belirtilen tahsis amacrrun 'taziye evi, kütüphane, park ve
ibadethane (cami)' olarak değiştirilmesi 5018 sayılı Kanunun 47 inci maddesi ile 1 no.lu
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanhğı Karamamesinin 101 inci maddesinin

konusu taşınmasın,

birinci flkrasını (ç) bendi uyaxmca uygun görülmüştür...'' denilmektedir.

unĞrcnr,rNuinnnr

vr soNuÇ:

İıgl 1a; yazı i|e Pazarcık ilçesi Nurettin Ademoğlu Mahallesi 100 ada 21 nolu paısele
Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelendiğinde; mevcut planda konut ve
ile İbadet Alanı olarak
elin (yaklaşık 2966
ticaıet alanı tanımlı
, teklif plan de

ilişkin

1/5000 ölçekli

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHiR BELEDiYE MEcLİsi

RAPOR
Rapor No:2020/lla

İıvı.q,n

Konuya ilişkin

İl

ırE BAYII\DIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

Tarihi: 0109.2020

Ç+

Müftülüğiınden göriiş talep edilmesinin uygun olacağı kanaatine

varılmıştır.

Teklife iışı<in hazır|anan Plan Açıklama Raporunda; "...Yapılan nazLm imar planı
değişikliğin de; Pazarcık ilçesi Şehit Nurettin Ademoğlu mahallesi l00 ada 2| nolu parsel, yiiksek
yoğunlukta yerleşik konut alanı ve konut altı ticaret alanından çıkartılarak,2966 m2 büyüklüğiınde
ibadet alanı tanımlanarak, nazlm imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Arazi kullanımları

Kullanım

Planı
Büytıklfü(m'z)

imar Planı değişikliği

Mer'i imar

Büytıkltık(m'z)

KentselAlan Kullanımı
yüksek yoğun yerleşik konut alanı

ve

2966

konut altı ticaret alanı

aıanı
Toplam

İbadet

'
2966

2966
2966

Yapılan plan değişikliği ile bölgede nüfus azaltılmış olup, donatı artışı sağlanmıştır.
Plan Notları:
* Planda açıklanmayan hususlarda3794 sayılı imaı kanunu,

ilgili yönetmelik hüktimlerine

ve yüriİrliikte olan mevcut nazlmimar planı lejandlarına ve notlarına uyılacaktır.
6.

SoSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ETKI DEĞERLENnİnİrııııgsi

Mekansal planlar yaplm yönetmeliği madde 26-7'de '' yoğunluk atİtan veya kentsel ulaşım
sistemini etkileyen imar planı değişikliklerinde kentsel teknik alİyapıya yönelik etkilerin

belirlenmesi

ve gerekli önlemlerin alınması aırıacıyla ayflca kentsel teknik

altyapı etki

değerlendirmesi raporu, ana|izihazırlanır veyahazırlatılır.'' denmektedir.

Yapılan imar planı değişikliği ile ulaşım bağlantılarında herhangi bir değişiklik

yapılmadan, Pazarcık ilçesi Şehit Nurettin Ademoğlu mahallesi 100 ada 21 nolu parselin 2966
m2' si yiiksek yoğunlukta yerleşik konut alanı ve konut altı ticaret alanından çıkartılarak,2966 m2
büytıklüğtınde ibadet alanı tanımlanaıak bölgede nüfus azahlı|arak, kentsel sosyal aIİyapı alanında
artış sağlanmıştır.

Bu nedenlerle yapılan nazlm plan değişikliğinin "Yoğunluk Arttırma ve Kentsel Ulaşım
Sistemini Etkileme'' başlıkları ile alakalı herhangi eksiklik Veya sorun oluşturmamaktadt.''

RAPOR

KAHRAMANMARAŞ rtrvürşnrrİn nrcırnirro ıvrpcr,İsi

RaporNoı2020llLa
İnnı.n VE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

6-)

Tarihi: 01.09.2020

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 26 _ (I); "İmar planı değişikliği; plan ana
kararlarını, stirekliliğini, bütiınlüğiinü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte,
kamu yarafl amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.'' denilmektedir.

İlgi (a) yazı ekinde yer alan, Pazwcıkİlçesi Nurettin Ademoğlu Mahallesi 100 ada 2l nolu
parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Başkanlık Makamı ile
görüşülmüş ve gündeme alınması kesinleşmiştir. İlgi (a)

yat ve eki

1/5000 ölçekli Nazım imar

Plan değişikliği teklifi ekte sunulmuş olup; ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayl, yiiriırltıkteki
kanunlar ve yönetmelikler i\e 5216 sayılı kanunun 7(b) maddesine göre değerlendirilmek ve
hakkında karar alınmak üzere Büyiıkşehir Belediye Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini arz
ederim.

Pazarcık ilçesi Nurettin Ademoğlu Müallesi 100 ada 2l nolu parsele
ilişkin 1/5000 ölçekli nazlm imar planı değişikliği üzerinde Komisyonumluzca yapılan inceleme
neticesinde; Söz konusu teklife ilişkin dosyanın ilgilisine iadesi Komisyonumuzca uygıJrl

K9MİSY9N cÖnÜşIJ:

görülmüştür.

U

üy.

Başkanı

ALIÇ

üy.

313

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MEcLİSi

RAPOR
Rapor No:2020llLtl

İvıı.n VE BAYII\DIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

Ç.-e

Tarihi: 01.09.2020

Çağ|ayancerit İlçesi İstiklal Mahallesi 259 ada 1 nolu parsel ve 366 ada 173 nolu
parsellere ilişkin 1/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi.

K9NU:

KoMİsYoN iNCELEMESİ:

Başkanlık Makamınca komisyona havale edilen imar ve Şehircilik

Dairesi Başkanlığı'nın 30.07.2020 tuihli ve 25387 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

iıgi:

a) 04.06.2020 tarihli ve E.954 sayılı ÇağIayancerit Belediye Başkanlığı'nın yaZlSL ve
04,03,2020 tarihli ve 2020ll4 sayılı İmar Komisyonuna sevk edilen ÇağIayanceit
Belediyesi Meclis Kararı ve ekleri.

b)

12,08.2014

tarihli,

l4l2 sayılı

Büyiikşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve

|2.08.20|4tarih1i 141 1 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
yazı ile ÇağIayancerit İlçesi İstiklal Mahallesi 259 ada 1 nolu parsel ve 366 ada l73
nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifınin; 5276 sayılıı
Büyükşehir Yasasrnın 7lb ve l4.maddeleri gereği değerlendirilmesi talep edilmektedir.
İıgi

1a;

vrÜr,riyrr
Dosyasında yapılan incelemelerde; Çağlayancerit İlçesi İstiklal Mahallesi 259 ada 1 nolu
parselin |40,20 m2 a|an olarak Çağlayancerit Belediyesi adına ve 366 ada |73 nolu parselin
2g7,28 m2 a|anolarak Mehmet

ARAS adına kayıtlı olduğu görülmüştür.

MER',İ PLANLARDAKİ DURUM
Nazım İmar Planında; Çağ|ayancerit İlçesi İstiklal Mahallesi 259 ada 1 nolu
parsel Park Alanı olarak ve 366 ada l73 nolu parsel ise orta Yoğun Konut Alanı olarak
1/5000 ölçekli

tanımlanmıştır.
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise; Çağlayancerit
1 nolu parsel

ilçesi istiklalMahallesi 259 ada

Park Alanı olarak ve 366 ada |73 nolu parsel ise B-4 ve A-2 yapılaşma şartlarında

Konut Alanı olarak tanımlanmıştır.

İı,Cr lvıgcr,İs xanı.nr
04.03,2020 tarih|i

konusu imar

ve 2020114 sayılı Çağlayancerit Betediyesi Meclis Kararı'nda"... Söz
imar komisyonuna sevk edilmesine; imar komisyonunun gerekli
geldiği gibi kabul edilmesine mecliste oy birliği ile

t/3

KAHRAMANMARAŞ BtiYİjKŞEHİR BELEDiYE MECLİsi

RAPOR
Rapor No:202011

İıvıan vE BAYINDIRLIK xonnİsyoN RAPoRU

5-<-

2- 4

Taıihi: 0|.09.2020

karar verilmiştir." denilmektedir. Meclis Kararında hem komisyona havalesi hem de kabulü
onaylanmıştır.

DEĞERLENDİRME VE soNUC:
itgi (a) yazı ile sunulan plan değişikliği teklifi incelenmiştir. Çağlayancerit İlçesi istiklal
Mahallesi 259 ada 1 nolu parsel Park Alanı tanımlı iken 29.58 m2 lik krsmı trafo alanı olarak
tanımlanmıştır. Azalan park alanına eş değer alan gösterilmemiştir. 366 ada 173 nolu parsel ise

Konut Alanı tanımlı iken 26.12 m2lik kısmı trafo alanı olarak tanımlaİımıştır. Ancak değişikliğe
konu bu alanın mülkiyeti şahısa ait olup, dosyasında muvafakat belgesine rastlanmamıştır.

Teklife ilişkin sunulan Plan Açıklama Raporlarında; "Çalışma a|anı Çağlayancerit İlçesi
İstiklal Mahallesi sınırlarında,366 ada l73 pusel, mevcut imar planında konut ve yol alanı olarak
tanımlı alandır. Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafindan bu alanda bulunan trafo binasının imar
planına işlenerek trafo alanı olarak tanımlanması yöntinde plan değişikliği talebi bulunmaktadır.
Çalışma a|anı Çağlayancerit İlçesi İstiklal Mahallesi sınırlarında ,259 ada

l

ve 2

parseller, mevcut imar planında park ve yol alanı olafak tanımlı alandır. Akedaş Elektrik
Dağıtım A.Ş. tarafindan bu alarıda bulunan trafo binasının imar planına işlenerek trafo alanı olarak
tanımlanması yöntinde plan değişikliği talebi
bulunmakt adn." denilmektedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 31'de: "(4) İmar planı teklifleri, planın
kapsadığı alanın maliki veya maliklerinin yasal vekilleri tarafindan sunulabilir. Planlanan alan

içinde maliklerine ulaşılamayan, malikleri belli olmayan veya maliki bulunmayan yerlerin
mevcudiyeti halinde, bunlaıın

ilgili

idarece belgelendirilmesi ve planlanan alanın Yo2}'sini

aşmaınasl şartı aranır." denilmektedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 24'te: ''(3) Uygulama imaı planlarında,
bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark,
durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik

al1cyapı

alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonlarrn konulması
nazlm imar planına aykırılık teşkil etmez.'' denilmektedir.
3194 sayıIı İmar Kanunu'na 14,02,2020 tarihinde yeni hiikümler getirildiğinden, teklifin bu
kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

ilgi

ça1

yazı

ve 366 ada 73 nolu

İlçesi İstiklal Mahallesi 259 ada 1 nolu parsel

!T

ygulama imar Planı değişikliği teklifi

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHiR BELEDiYE MECLisİ

RAPOR
Rapor No:20201

İnı.l,n VE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

lZl

Tarihi: 01.09.2020

5-e-

Başkanlık Makamı ite görüşülmüş ve gündeme alınması kesinleşmiştir. İlgi (a) yazı ve eki 1/l000
ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi ekte sunulmuş olup; ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve
onayl, yiırtırlükteki kanunlar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı kanunun 7(b) ve l4.maddesine göre
değerlendirilmek ve hakkında kww alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisimize iletilmesi
hususunda gereğini aru edefim.

KoMİsYoN GÖRÜŞÜ: Çağlayancerit İlçesi İstiklal Mahallesi 259 ada 1 nolu paısel ve366 ada
|73 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği üzerinde
Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; Söz konusu teklife ilişkin belirlenen iki trafo
yerinin de yola taşması sebebiyle Meri plandaki durumunun korunması Komisyonumuzca uygun
görülmüşttir.

BEKTAŞoĞı,u

M

Hanifi

üy.

Başkanı

ALIÇ

üy.

3/3

KAHRAMANMARAŞ uüvüxŞBrrİn nrr,nuiyo ıvrucr,İsİ

RAPOR
Rapor No:2020110L

İnıen vE BAYINDIRLIK xoıvrİsyoN RAPoRU
'A- p

KoNU:

Tarihi: 01.09.2020

Göksun İlçesi değirmendere mahallesi 542 nolu parsel ilişkin l/5000 ölçekli nazımimat

planı değişikliği ile ilgili teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Başkanlık Makamınca komisyonahavale edilen imar

ve Şehircilik

Dairesi Başkanlığı'nın 14.08.2020 twihli ve 27207 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

Teklif yazısında;

iıgi:

a) lI.06.2020 taih|ive21497 kurum sayılı Nedim BELİKIRIK'ın dilekçesi ve ekleri.

b)

12.08.2014 tarihli,

12,08.20| 4tarihli

1

411

I4I2 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Genelgesi Ve

sayılı Başkanlık onayı.

TALEP

ilgi

(a) yazı ile Göksun İlçesi Değirmendere Mahallesi 542 nolu parsel ilişkin 1/5000

ölçekli Nazım İmaı Planı değişikliği teklifinin; 5216 sayılı Büyiikşehir Yasasının 7lb maddesi
gereği değerlendirilmesi talep edilmektedir.

vrÜr,rİyrr
Dosyasında yapı|an incelemelerde; Göksun İlçesi Değirmendere Mahallesi 542 nolu
parselin 6600 m2 alan olarak Nedim BELİKIRIK adına kayıtlı olduğu görülmüştür.

MER'İ PLANLARDAKİ DURUM
1/5000 ölçekli Nazım imar Planında; Göksun ilçesi Değirmendere

parsel Meskun

Müallesi 542 nolu

ve Gelişme Konut Alanı (az yoğunluklu 100 ki/ha) ve Yol alanı

olarak

tanımlanmıştır.

l/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise; Göksun İlçesi Değirmendere Mahallesi 542
nolu parsel TAKS 0,30

KAKS

0,60 yapılaşma şartlarında Ayrık Nizam 2Kat Konut Alanı ve

Yol

Alanı olarak tanımlanmıştır.

DEĞERLENDİRME VE soNUÇ:
İlgi (a) yazı ile sunulan plan değişikliği teklifı incelenmiştir. Göksun İlçesi Değirmendere

Müallesi

542 nolu parsel içerisinde yer alan yaklaşık 36I,35 m2 yol alanının, parselin doğu sınır

cephesine (yine parsel sınırları içerisinde kalacak şekilde) kaydırıldığı anlaşılmıştır. oluşan yeni

yol alanı yaklaşık 447,32 m2 olwak önerilmiştir
.BelediyesiAJlaşım

ile ilgili Kahramanmaraş Büyiikşehir

RAPOR

KAHRAMANMARAŞ BİiytjKŞEHiR BELEDiYE MECLİSİ

Rapor No:2020l

İuren VE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

Tarihi: 01.09.2020

6

Teklife ilişkin sunulan Plan Açıklama Raporlarında; "Mevcut nazlm imar planında ve
uygulama imar planında parseli ortadan bölen bir yol tanımlıdır. Bu parselde uygulamayapılarak

pay sahiplerine (resmiyette göriinmeyen) dağıtımı yapılmak istenmektedir. Ancak yolun bu
şekilde geçmesi bu durumu zorlaştırmaktadır. Parsel içinden geçen yolun yine parsel içinde
kalmak şartıyla batı sınırına çekilmesi yöniinde plan değişikliği talebi bulunmaktadır.

Yukarıda anlatılan talep ve gerekçe doğrultusunda;542 nolu parsel içinden geçen yol alanı

daha baİıya, parsel slnırına kaydırılaıak yine parselin içinden geçecek şekilde yeniden
düzenlenmiştir.

Alan Kullanımları

KULLANIM

MEVCUT (m2)

Konut Alanı

18361,00

Yol Alanı

361,35

1mz)
18270,78
447,32

öNınİ

Tablodan da anlaşılacağı üzere öneri planda herhangi

bir

FARK

(m2)

-90,22
+95,97

konut alanı artışı

bulunmamaktadır.
6.

sosYAL VE TEKNİK ALTYAPI DEĞERLENDİRMESİ

Yapılan imar planı ile herhangi bir sosyal ve teknik altyapı alanında olumsuzluk ynatacak

bir değişiklik yapılmamıştır. Mevcut konut alanlafı ile öneri konut alanları arasında büyütme
anlamında bir fark olmamış bu nedenle de herhangi bir sosyal ve teknik altyapı alanına ihtiyaç
bulunmamaktadır. " denilmektedir,

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 26'dai "(1) imar planı değişikliği; plan ana
kararlarınr, siiıekliliğini, bütiinlüğiİnü, sosyal ve teknik a\tyapı dengesini bozmayacak nitelikte,
kamu yaTaflamaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yaprlır.'' denilmektedir.

iıgi

1a;

yazı ekinde yer alan, Göksun İlçesi Değirmendere Mahallesi 542 nolu parsel ilişkin

Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Başkanlık Makamı ile görüşülmüş ve gtindeme
teklifi ekte
alınmasr kesinleşmiştir. ilgi (a) yazıve eki 1/5000 ölçekli Nazım imar Plan değişikliği
ile
sunulmuş olup; İlgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayr, yiir'üli.ikteki kanunlar ve yönetmelikler
1/5000 ölçekli

İzerc
5216 sayılı kanunun 7(b) maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak
gereğini arz ederim.
Belediye Meclisimize

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDiYE MEcLİsi

RAPOR
Rapor No:2020l ı?-e-

İvıan VE BAYINDIRLIK rovrİsyoN RAPoRU

Tarihi: 01.09.2020

5-ç
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Göksun İlçesi

değirmendere mahallesi,542 nolu parsel itişkin l/5000

ölçekli nazIm imar planı değişikliği üzerinde Komisyonumuzca yapıIan inceleme neticesinde;
5216 sayılı kanunun 7(b) maddesine göre 1/5000 ölçekli nazlm imar planı değişikliği
Komisyonumuzca uygun görülmüştiir.

BEKTAŞo Ğı,u

üy.

Başkanı

ALIÇ

üy.

RAPOR

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MEcLİsİ

Rapor No.20201 laS

İnnan VE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

5-e

KONU: Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi 525

ada

Tarihi:

Q3.09.2020

44 nolı parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli

Nazım imar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.

KoMİsYoN İNCELEMESi:
Dairesi Başkanlığı'nın
Teklif yazısında;

13.01

Başkanlık Makamınca komisyonahavale edilen İmar ve Şehircilik
.2020 tarihli ve 1648 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

İlgi: a) o9.o|.2020 tarihli veB,|2l6 sayılı oktay BERBEROĞLU'nıın başvuru yanfl.

b)l2.08,2014 tarihli,
12.08,z}l4tarihli,

1

41 1

l4l2 sayılı

Büyfüşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve

sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
iıgl

yazı i\e; Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi 525 ada 44 nolu parsele ilişkin
1/5000 ölçekli Nazrm İmaı Planı değişikliği teklifinin; 5216 say/ıı Büyükşehir Yasasının 7lb
1a;

maddesi gereği değerlendirilmesi talep edilmektedir.

ıvıÜr,rİyrr
Dosyasında yapılan incelemelerde; Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Müallesi 525 ada 44 nolu
parselin 6,05l,02 m2 alanolarak oktay BERBEROĞLU adına kayıtlı olduğu göri.ilmüştiir.

MER'İ PLANLARD.q.Kİ uunuNl
Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi 525 ada 44 nolu parsel 1/5000 Ölçekli Mer'i Nazım
imar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak tanımlanmıştır. 1/1000 Ölçekli Mer'i
Uygulama imar Planında ise E:1.00 Hmax=9.50 yapılaşma şartlarında Konut Dışı Kentsel
Çalışma Alanı olarak tanımlanmıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Nazım İmar Planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
olarak tanımlanan parselin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

iıgi

1a) yazı ile;1/5000 ölçekli

Kent genelinde sanayi alanlarınınyağ lekesi gibi büyüyüp konut alanlwı vb. alanlar ile iç
içe geçmesini engellemek ve sanayi alanı gelişimini kontrol altına almak adına mevcutta faaliyet
gösteren sanayi tesis alanlarının Islah oSB Alanı tanımlanmasına ilişkin çalışmalarlmlz devam
etmektedir. Bu nedenle mevcut sanayi alanları dışında ki parçacıl sanayi oluşumunun kenti
olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir.

Kahramanmaıaş 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Kararları Vo Uygulama
Hi.ikiimleri'nde; ''3.2.4. Çevre kirliliği yaruİan sanayiler, ilgili kurum ve kuruluşların göriişleri ve
doğal eşik ve değerler dikkate alınarak yer seçimi yapılmış organize sanayi bölgelerine ve sanayi
a\an|annayönlendirilecek, bu bölgelerde kirliliği önleyici tedbirler alınacaktır.'' denilmektedir.
Plan değişikliğine ilişkin olarak hazırlanan Plan Açıklama Raporu'nda; "Çalışma alanı
Parsel mevcut imar planında konut dışı
sınırlarında, 525 ada 44
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5-(

kentsel çalışma alanı olarak tanımlıdır. Ancak parselde sanayi alanı tanımlaması içinde olan
faaliyetler söz konusu olacağından dolayı, mülkiyet sahiplerince parselin sanayi alanı
tanımlanması yöni.inde plan deği şikliği talebi bulunmaktadır.

ALAN KULLANIMLARI

KULLANIM
KDKÇA
Sanayi Alanı

MEVCUT

(m2)

ÖNnnİ 1mz)

6014'29

-

60l4,29''denilmektedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ''Madde 26 _ (l) imar planı değişikliği; plan ana
kararlarrnr, si.irekliliğini, bütiınlüğtinü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte,
kamu yarafl amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.'' denilmektedir.
İıgi 1a; yazı ekinde yet aları, Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi 525 ada 44 nolu parsele
ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planı değişikliği teklifinin ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve
onayl, yürürltikteki kanunlar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı kanunun 7b maddesine göre
değerlendirilmek ve hakkında kar:at alınmak İzere Büyükşehir Belediye Meclisimize iletilmesi
hususunda gereğini aru ederim,

KoMİsYoN GÖRÜŞÜ:

Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi 525 ada 44 nolu parsele ilişkin
1/5000 Ölçekli Nazım imar Planı değişikliği üzerinde Komisyonrımuzca yapılan inceleme
neticesinde; Söz konusu alana ilişkin 02.09.2020 tarih ve 35408 sayılı dilekçe ile vazgeçtiğini
belirttiğinden dosyanın ilgilisine iadesi KomisyonumuzcagyglJrL göriilmüştür.

Ğı,u

TO

üy.

ALIÇ
üy.
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KoNU: Afşin ilçesi Efsus Turan Mahallesi l3l9

ada

lğ

Tarihi: 03.09.2020

3 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli

uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Başkanhk Makamınca komisyonahavale edilen

İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanhğı'nın 06.08.2020 tarihli ve 25756sayı1ı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

Teklif yazısında;

İıgi:

a) 0s.07.2020 tarihli ve E.1631 sayılı Afşin Belediye Başkanlığı'nın yazısı ve 02,03.2020

tarihli ve2020125 sayılı Afşin Belediyesi Meclis Kararı ve ekleri.

b)

|2.08.2014 tarihli, 141-2 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve
12.08.20l4taıih1i 141 1 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
iıgi (a) yazıile Afşin ilçesi Efsus TuranMahallesi I3l9 ada 3 noluparsele ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin; 5216 sayılı Büyükşehir Yasasının 7lb ve
1

4.maddeleri gereği değerlendirilmesi talep edilmektedir.

vıÜı,rİyBr
l3l9

ada

|3I9

ada 3 nolu

E:l.00 Yençok:12.50 yapılaşma

şartlarında

Dosyasındayapıları incelemelerde; Afşin İlçesi Efsus Turan Mahallesi
parsel 6.668,87 m2 alan olarak Maliye Hazinesi adınakayıtlıdır.

3 nolu

MER'İ PLANLARDAKi DURUM
1/5000 ölçekli Nazım imar Planında; Afşin ilçesi Efsus Turan Mahallesi
parsel Kamu Hizmet Alanı (Yönetim Merkezi) olaıak tanımlanmıştır.
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise;

irıe (dari

Hizmet Alanı) olarak tanımlanmıştır.

İı,cn MECLİs KARARI
02.03.2020 tarihli ve 2020/25 sayılı Afşin Belediyesi Meclis Kararr'nda; "... Efsus Turan

Mahallesi l23l9 ada 3 parselde trafo için AKEDAŞ taraflndan hazırlatılan Uygulama İmar Planı
Değişikliği (L37-C04-A2D paftası) uygun görülmüştür. Konunun İmar Komisyonundan geldiği
haliyle kabul edilmesine; Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi." denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUC:
İıgl 1a; yazı ile sunulan plan değişikliği teklifi incelenmiştir. Afşin İlçesi Efsus Turan

Mahallesi l3l9 ada 3 nolu paıselde bulunan idari Hizmet Alanı üzerine yaklaşık 4l,73 m2 trafo
alanı eklenmiş olduğu anlaşılmıştır. Afşin Kaymakamlığı/Milli Emlak Şefliği' nin 20,012020
tarihli ve E,1761 sayılı yazısında, söz konusu parsel üzerine trafo binası eklenmesi için uygun
görüş verildiği görülmüştiir.
Teklife ilişkin sunulan Plan Açıklama Raporunda: "Çalışma a|anı Afşin ilçesi Efsusturan
parsel, mevcut imaı
idari hizmet alanı olafak tanımlı
srnırlaıında, 1 9
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alandır. Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından bu alanının batısında bulunan trafo binasının
imar planına işlenerek trafo alanı olaıak tanımlanması yöntinde plan değişikliği talebi
bulunmaktadır.

Yukarıda anlatılan talep doğrultusunda; idari hizmet alanının batısında bulunan trafo
binası, uygulama imar planı değişikliği ile trafo alanı olarak tanımlanmlştır." denilmektedir.
Mek6rısa1 Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 24'te; ''(3) Uygulama imar planlaıında,
bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark,
durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, mütarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı
alanlarını artırıcr küçük alan gerektiren fonksiyonlaı ayrılabilir ve bu fonksiyonlaıın konulması
nazlm imaı planına aykırılık teşkil eİmez,'' denilmektedir.
3194 sayılı imar Kanunu'na t4.02,2020 tarihinde yeni hüki.İmler getirildiğinden, teklifin bu
kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

İıgl (a) yazı ekinde yer alan, Afşin İlçesi Efsus Tuıan Mahallesi |3l9 ada 3 paısele ilişkin
1/1000 ötçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Başkanlık Makamı ile göriişülmüş ve
giindeme alınması kesinleşmiştir. İlgi (a) yazı ve eki l/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan
değişikliği teklifi ekte sunulmuş olup; İıgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayl, ytıriırlükteki
kanunlar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı kanunun 7(b) ve l4.maddesine göre değerlendirilmek ve
hakkında karar alınmak:dızere Büyükşehir Belediye Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini nz
ederim.

K9MİSYON GÖRÜŞÜ: Afşin ilçesi Efsus Turan Mahallesi |3l9

ada 3 nolu parsele ilişkin
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği üzerinde KomisyonumlJzca yapılan inceleme
neticesinde; İlge Meclis kararı ve eki teklif plan paftası Komisyonumuzca uygun görülmüştiir.

BEKTAŞoĞı,u

M

üy.

A

Ç

üy.
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KONU: Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 34l ada 18 nolu parsel ve dedebaba mahallesi
2 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi.

1103 ada

K6ıMİSY9N İNCELEMESİ: Başkanlık Makamınca komisyona havale edilen

İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı'nın 13.08.2020 twihli ve 2705l sayılı teklifı Komisyonumuzca incelenmiştir.

Teklif yazısında;

İıgi:

a) 08.07.2020 tarihli ve E.1630 sayılı Afşin Belediye Başkanlığı'nln yazısı ve 06.0t.2020
tarihli ve 2020ll0 sayılı Afşin Belediyesi Meclis Kaıarı ve ekleri.

b)

|2.o8.2ol4 tarihli,

l4t2 sayılı

Büyiikşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve

l2.08.2014tarih1i l41 1 sayılı Başkanhk onayı.

TALEP
İıgi 1a; yazı ile Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 34l ada 18 nolu parsel ve Dedebaba
Mahallesi 1103 ada 2 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
teklifinin; 52|6 sayılı Büyiikşehir Yasasının 7lb ve l4.maddeleri gereği değerlendirilmesi talep
edilmektedir.

ıvıÜr,rİynr
ve

Dosyasında yapılan incelemelerde; Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 341ı ada 18 nolu parsel
Dedebaba Mahallesi 1103 ada 2 nolu parselin Afşin Belediyesi adına kayıtlı olduğu

anlaşılmıştır.

MER',İ PLANLARDAKİ DURUM
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında; Afşin İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 34l ada 18 nolu
parse1 Piknik ve Rekreasyon Alanı olarak tanımlarıİnıştır. Dedebaba Mahallesi 1103 ada 2 nolu
parsel ise MİA (Merkezi iş Alanı) olarak tanımlanmıştır.
1/1000 ölçek|i Uygulama İmar Planında ise; Afşin İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 34l ada 18
nolu parsel Piknik ve Rekreasyon Alanı olarak tanımlanmıştır. Dedebaba Mahallesi l I03 ada 2
nolu parsel ise B_4 yapılaşma şartlarında Ticaret Alanı olarak tanımlanmıştır.

İı,ÇB vrncr,is x.q.RARI
o6.ot.2020 tarihli ve 2020l|0 sayılı Afşin Belediyesi Meclis Kararı'nda;" .,. 1_Yeşilyurt
Mahallesi 34l ada 18 parsel sayılı taşıı:rrrıazda yet a|an trafo binasr mevcut uygulama imar planı
paftasında rekreasyon alanı olarak tanımlı olup, Atatiirk Parkı ile Belediye Düği.in Salonu aıasında
kalmaktadır. Taşınmazın tapıısu Afşin Belediyesi adına kayıtlı ve bir kısmrnın trafo olarak

kullanılmasında sakınca yoktur. l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca
Caddesi 1103 ada 2 parsel sayılı
liği ile kabul edilmiştir. 2'Dedebaba Mahallesi
oy
L/3
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taşınmazda yer alan trafo binasr mevcut uygulama imar planı paftasında ticari alan olarak
tanımlıdır. Önceki trafo görtinümü olumsuz etkilemekte ve yaya_ttafık akışına engel olmaktaydı.
Taşınmazın tapusu Afşin Belediyesi adına kayıth ve bir krsmrnrn trafo olarak kullanılmasında
sakınca yoktur. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumızca oy birliği ile
kabul edilmiştir...

Müzakerelerin ardından yapilan açık oylama neticesinde;... İmar Komisyonu raporu
komisyondan geldiği haliyle onaylandı ve Belediye Meclisince oy birliği ile kabul edildi."
denilmektedir.

upĞrnr,rNuİnıvrr vn soNuc

:

İlgi (a) yazı ile sunulan plan değişikliği teklifi incelenmiştir. Afşin İlçesi Yeşilyurt
Mahallesi 34l ada 18 nolu parselde Piknik ve Rekreasyon Alanı içerisinde yaklaşık 43,34 m2 trafo
alanı eklenmiş olup, a|ana eş değer yeşil alan gösterilmediği anlaşılmıştır. Dedebaba Mahallesi

1103 ada

2 nolu

parselde Ticaret Alanı üzerine yaklaşık 44,72 m2 trafo alanı eklendiği

görülmüştiir.

Teklife ilişkin sunulan Plan Açıklama Raporunda:
."Çalışm& alanı Afşin İlçesi Dedebaba Mahallesi sınırlarında, 1103 ada2 parsel, mevcut
imar planında ticaret alanı olarak tanımlı alandır. Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. taıafindan bu
alanının kuzeydoğu köşesinde bulunan trafo binasının imar planına işlenerek trafo alanı olarak
tanımlanması yöniinde plan deği şikliği talebi bulunmaktadır.

Yukaııda anlatılan talep doğrultusunda; ticaret alanının kuzeydoğusunda bulunan trafo
binası, uygulama imar planı değişikliği ile trafo alanı olarak tanımlanmıştır.

.Çalışma alanı Afşin İlçesi Efsusturan Mahallesi sınırlarında,34l ada 18 parsel, mevcut
imar planında rekreasyon alanı olarak tanımlı alandır. Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafindan bu
alanda bulunan trafo binasının imar planına işlenerek trafo alanı olarak tanımlanması yöntinde
plan değişikliği talebi bulunmaktadır.

Yukarıda anlatılan talep doğrultusunda; rekreasyon alanı içinde bulunan trafo binası,
uygulama imar planı değişikliği ile trafo alanı olarak tanımlanmlştf." denilmektedir.
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 24'te: ''(3) Uygulama imaı planlarında,
bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark,
durak cebi, aile sağtık merkezi, mescit, karakol, mütarlık, trafo gibi sosyal ve teknik a|tyapı
alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması
nazlm imar planına aykırılık teşkil etmez.'' denilmektedir.
Planlı Alanlar imar Yönetmeliği Madde 5'te: ''(14) İfraz suretiyle yola cephesi olmayan
parsel
Yola cephesi olmayan parsellere yapı rüsatı düzenlenemez. Kanunun 18
sellerden herhangi biri ile tevhit
hallerde yola cephe
2/3
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edilmesi mecburidir. Ancak, bu Yönetmeliğin yüriırlüğe girmesinden önce? mevcut planlarla
oluşmuş, bitişik boş parseli bulunmayan, fiili teşekkül sebebiyle yola cephesi sağlanamayan
parsellere? komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh
konulmuş olmak kaydıyla yapı rüsatı düzenlenebilir.'' denilmektedir.
3194 sayılı imaı Kanunu'na14.02.2020 tarihinde yeni hiiktimler getirildiğinden, teklifin bu
kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

İlgi (a) yazı ekinde yer alan, Afşin İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 34l ada 18 nolu parsel ve
Dedebaba Mahallesi 1103 ada 2 nolu paısellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği teklifi Başkanlık Makamı ile görüşülmüş ve giindeme alınması kesinleşmiştir. İlgi (a)
ya^ ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama imar Plan değişikliği teklifı ekte sunulmuş olup; İlgi (b)
Başkanlık Genelgesi ve onayl, yururltıkteki kanunlar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı kanunun
7(b) ve l4.maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak İzere Büyiikşehir
Belediye Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini wz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Afşin İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 34l ada 18 nolu parsel ve dedebaba
mahallesi 1103 ada 2 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
üzerinde Komisyonumıızcayapılan inceleme neticesinde; Dedebaba Mahallesi 1103 ada 2 nolu
paıselde bulunan trafo kuzey üst çizgisinin imar ada sınırı hizasına çekilmesi kaydıyla İlge meclis
kararı ve eki teklif plan paftası tadilen Komisyonumuzca uygun görülmüştiir.

Mustafa
Başkanı

oĞLU

SAYLAK
üy.

üy.

Ç

üy.
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KONU: onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 0 ada 295 nolu parsel, 4975 ada 1 ve 2 nolu
parseller, 4976 ada 6 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli koruma ama91ı imar planı ile ilgili
teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Başkanlık Makamınca komisyona havale edilen imar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı'nın 24.08.2020 tarih|i ve 28l3l sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

İıgi:

a) 29.07.2020 twihli ve E.115.01.06 sayılı onikişubat Belediyesi'nin yazısr ve 04.03.2020

tarihli ve202017l sayılı onikişubat Belediyesi Meclis Kararı ve ekleri.

b) |4.02.2020 taihIi ve 2020102-07 sayılı Kahramanmaraş Büyiıkşehir Belediyesi Meclis
Kararı.
c) 12.08.2014 tarihli,l4I2 saylı Büyiıkşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12.08.2014
tarihli, 14l1 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
ilgi a) yazı i|e; onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 0 ada 295 nolu parsel, 4975 ada I ve
2 nolu parseller, 4976 ada6 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar
Planı teklifinin; 5216 sayılı Büyiikşehir Yasasının 7lb ve l4.maddesi gereği değerlendirilmesi
talep edilmektedir.

vıÜı,riynr
Dosyasındayapılan incelemelerde; onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 0 ada 295 nolıı
paısel ve 4976 ada 6 parseller; Melike Ökkeş Bayazıt, Murat Bayazıt, Fatma Ülgen IŞIK, Hatice
EVLİYA adına kayıtlı olduğu görülmüştiir.4975 ada l ve 2 parsellerde ''Korunması Gerekli
Kültür Varlığıdır (l.Derece)'' şerhi yer almaktadır.

MER'İ PLANLARDAKİ DURUM
Ölçekli Mer'i Nazım İmar Planında onikişubat ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 4975 ada
1 nolu parsel, l.Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Piknik ve Rekreasyon Alanı olarak, 4975 ada2
parsel ve 4976 ada 6 nolu parsel l.Derece Arkeolojik Sit Alanı, Yiiksek Yoğunluklu Gelişme
Konut Alanı ve Piknik ve Rekreasyon Alanı, 294 ve 295 nolu parseller 1.Derece Arkeolojik Sit
Alanı, Yol, Dere; Piknik ve Rekreasyon Alanı olarak tanımlanmıştır.
1/5000

1/1000 Ötçekli Mer'i Uygulama İmar Planında 4975 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 4976 ada
6 parsel E:0.05 Max.Kat:2 yapılaşma şartlarında Piknik ve Rekreasyon Alanı olarak ve 1.Derece
Arkeolojik Sit Alanı, 294 ve 295 parseller l.Derece Arkeolojik Sit Alanı, Yol, Dere ve E=0.05

Max.Kat=2 yapılaşma şartlarında Piknik ve Rekreasyon Alanı olarak tanımlandığı görülmektedir.

İr,cE ıvrEcr,İs xa.n ARI
04.03.2020 tarihli ve
o

1 sayılı onikişubat Belediyesi Meclis Kararr'nda; "1/5000
Pınarbaşı Mahallesi 295
doğrultusunda
L/3
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parsel, 4975 ada 1, 2 parselle\ 4976 ada6 parsellerdeki 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama

İmar Planı talebi komisyonumuzca incelenmiş olup teklif çizim, plan notu ve plan açıklama
raporuna, 2863 sayılı kanunun 17.maddesi kapsamında ön onay verilmesi komisyonumuzca uygun
bulunmuştur." denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE soNUC:
Teklif incelendiğinde; İlgi (a) ile onanan l/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na uygun olarak
hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı paftalaıının sunulduğu görülmüştiir.
25,06.2020 tarihli ve 3672 sayılı Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Kararı' ında; ''...ll5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım imar Planına uygun olarak hazırlanan,

eki

l/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının üzerindeki düzeltmelerle
2863 sayılı kanunun l7.maddesi kapsamında uygun olduğuna (OLUMLU) kaıar verildi.''

kararımız

denilmektedir.

İıgl 1a; yazı eki teklif Uygulama imar Planı Açıklama Raporunda; "Uygulama imar Planı
Plan Notlaıı;
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, 1. Derece Arkeolojik sit Alan sınırlarınr kapsar.

Bu alan içerisinde herhangi yapılaşma yapılaırıaz.

Alan içerisinde taş, toprak kum vb. malzeme alınaırıaz. Harfiyat, toprak ...vb malzeme
dökülemez.

Alan içerisinde; gezi yolu, wc, bekçi kulübesi gibi iiniteleri ilgili Koruma Kurulu izni ile
yapılabilir.

Taşınmaz Külttır Varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde
Kurulundan izinalmakkoşuluyla birleştirme (tevhit) ve aylrına (iftaz) yapılabilir.

ilgili

Koruma

Koruma Amaçlı İmar Planında belirtilmeyen hususlardaı 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu ve İıgiıi Yönetmelik" hiikümlerine uyulacaktır.
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Yiiksek Kurulunun 5.II.|999 gtin ve 658 sayılı
ilke kararı hfütimleri geçerlidir. " denmektedir.
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde; ''8-(12) Koruma amaçlı imar planlarlnln
hazır|aıırrıasl aşaİnaslnda; tarihi çevre ve geleneksel doku, kültiirel ve doğal miras, sosyal ve
ekonomik yapı, mülkiyet durumu, kentsel, sosyal ve teknik altyapı, yapl ve sokak dokusu, ulaşımdolaşım sistemi, örgütlenme biçimi ve benzeri etütler kent büti.inü ile ilişkilendirilerek yapı|ıt.
11- (4) Sit alanlarında; taşınmaz kültiir ve tabiat vaılıklarının fiziksel ve mülkiyet dokusu
özellikleri, mevcut sosyal ve teknik altyapı tesisleri, koruma_kullanma dengesi, planlanan alanın

şartları ile ihtiyaçları gözetilerek kentsel, sosyal ve teknik altyapı alan standartluı, yaya ve taşıt
planı kararlaıı ile belirlenir.
genişlikleri koruma amaçlı
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24-(8) İıgiıi mevzuatına göre koruma altına alınmış, tescil edilmiş doğal ve kültürel
varlıklar, bunların aytılmaz palçasl olan eklentileri, batıçe avlu duvarlaıı, vaJsa tescilli tek
yapıların koruma alanları, sokak dokulaıı gibi bütiınleyici unsurları ile Varsa koruma alan sınırları
planlaıda ayrıntılr olarak gösterilir. Ayrıca, varsa tescile değer yapılaıın tespit edilmesi halinde
değerlendirilmek üzere ilgili idaresine bildirilmesi esastır.'' denmektedir.
İıgl 1a; yazı ekinde yer alan, onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 0 ada 295 nolu parsel,
4975 ada I ve 2 nolu parsellet,4976 ada 6 nolu parsellere ilişkin l/1000 ölçekli Koruma Amaçlı
Uygulama İmar Planı teklifı Başkanlık Makamı ile görüşülmüş ve gtİndeme alınması
kesinleşmiştir. İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi ekte
sunulmuş olup; İlgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayr, yiiriirlükteki kanunlar ve yönetmelikler ile
52|6 sayıiıı kanunun 7(b) ve l4.maddesi ve 2863 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmek ve
hakkında karar alınmak:dızerc Büyükşehir Belediye Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini arz
ederim.

KoMİsYoN cÖnÜŞÜ:

onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 0 ada 295 nolu parsel, 4975 adal

ve 2 nolu parseller, 4976 ada6 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı
üzerinde Komisyonumuzcayapı|aninceleme neticesinde; İlçe Meclis kararı ve eki teklif plan
paftası Komisyonumuzca uygun görülmüştiir.

BEIsIAŞoĞı,u
Ko

üy.

Başkanı

ALIÇ

4

üy.

3/3
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parsele ilişkin 1/1000 ölçekli

uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi.

Başkanlık Makamınca komisyona havale edilen İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı'nın 24.08.2020 tarihli ve 28133 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

KoMİsYoN İNCELEMESİ:
Teklif yazısında;

iıgi: a)

10.08.2020 tarihli

ve 30708 sayılı Türkoğlu Belediye Başkanlığı'nın yazrsı

07,08,2020 tarihli ve 68 sayılı Tiirkoğlu Belediye

b)

12.08.2014

12,o8.20l4tarihli

Meclisi kararı ve ekleri.

tarihli, I4|2 sayılı Büyiıkşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi
141 1

ve

ve

sayılı Başkanlık onayı

TALEP
İıgi (a) yazı Tiirkoğlu İlçesi Çakallıçultu Mahallesi |47 ada22 no|u parsele ilişkin 1/l000
ölçekli Uygu1ama İmar Planı değişikliği tektifinin; 52t6 sayılı Büyiıkşehir Yasasrnın 7lb ve
1

4.maddesi gereği değerlendirilmesi talep edilmektedir.

nnÜı,riyrr
nolu
Dosyasınd ayapı|arıincelemelerde; Ti.irkoğlu İlçesi Çakallıçullu Mahallesi |47 ada22
parsel Maliye Hazinesi ve Arzu Çetik Metal Sanayi LTD ŞTİ adına kayıtlıdır.

MER',İ PLANLARDAKİ DURUM
t47 ada22
1/5000 ölçekli Nazım imar Planında; Ttirkoğlu İlçesi Çakallıçullu Mahallesi
nolu parselKonut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA) olarak tanımlanmıştır'
yapılaşma şartlarında
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise; E=0.75 Hmax:9.50
Konut Dışı Kentsel Çahşma Alanı (KDKÇA) olarak tanımlanmıştır.

İı,cr vrEcr,İs x.q.RARI
07,o8.202o tarihli ve 68 sayılı Türkoğlu Belediye Meclisi

Kararı'nda;"...

Mahallesi l47 ada 22 nolı
Komisyonumu zca yapılaninceleme sonucunda; Ttirkoğlu Çakattıçullu
planı
KDKÇA olarak tanımlı parselde Hmax:9.5'dan Hmax:l1.5 a çıkarılmasına yönelik imar
değişikliği tespit edilmiştir.
ve Planlı
Mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak ve 'Mekansal PlanlaI Yapım Yönetmeliği
İmar Planı değişikliği
A1anlar İmar Yönetmeliği' hükümlerine uyularak 1/1000 ölçekli Uygulama
denilmektedir
Komisyonumuzca incelenmiş olup, uygun olduğu görüşüne varılmıştır."

DEĞERLENDİRME VE soNUÇ:

N.^l*

r/4
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yazı ile sunulan plan değişikliği teklifi incelenmiştir. Tiirkoğlu İlçesi Çakallıçullu
Mahal|esi l47 ada 22 nolıı parsel 1/1000 ölçekli Uygulama imaı Planında E:0.75 Hmax=9.50
yapılaşma şartlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA) iken, ytıkseklik şartı
İıgi

1a;

değiştirilerek Hmax=l l.50 olarak talep edilmiştir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, ayru ada içerisinde kuzeye doğru
parsellerin Hmax değerleri sırasıyla; 9.50, l1.50, 9.50, 6.50 ve 9.50 olarak belirlenmiştir. Ada
bütiinünde tek ve sabit bir yiikseklik değeri belirlenmemiştir.

Mer'i

Teklife ilişkin sunulan Plan Açıklama Raporlarında; "Kahramanmaraş ili Tiirkoğlu ilçesi
planında E:0.75 hmax=9.50
Çakatlı Çul|u mahallesi l47 ada22 nolııparsel Meri uygulama imar
konut dışı kentsel çalışma alanı tanımlııdır.747 ada22 nolu parselde yatırım için proje hazırlığı
yapıldığı ancak yapılacak binanın yüksekliği kurtarmadığından dolayı, 9evre parsellerde olduğu
gibi (I47 ada 10 ve 1l parsel) bina yfüsekliğinin Yençok:11.50 metreye yi.ikseltilmesi
istenmektedir. Bu nedenle a|andauygulama imar planı değişikliğine gidilmiştir.
Yapılan uygulama imar planı değişikliğinde; Kahramanmaraş ili Tİ.ırkoğlu ilçesi Çakallı
mesafelerinde herhangi bir
Çultu müallesi l47 ada 22 nolı parselin yapı yoğunluğu ve çekme
değişik1ik yapılmadan sadece bina yiiksekliği Yençok:ll.50 metre tanımlanaxak, uygulama imar
planı değişikliği hazırlanmıştır.
Mekansal planlar yaplm yönetmeliği madde 26-7'de '' yoğunluk artrranveya kentselulaşım
sistemini etkileyen imar planı değişikliklerinde kentsel teknik alİyapıya yönelik etkilerin

belirlenmesi

ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla ayflca kentsel teknik

a|tyapı etki

değerlendirmesi raporu, ana|izihazır|ant veyahazır|atr1ır.'' denmektedir.

SoSYAL VE TEKNİr.q.LryaPI ETKi DEĞERLENDİRİLMEsİ
Yapılan uygulama imar planı değişikliği ile Kahramanmaraş ili Ti.ırkoğlu ilçesi Çakallı
mesafelerinde herhangi bir
Çullu mahallesi l47 ada22 nolı parselin yapı yoğunluğu ve çekme
değişiklik yapılmadan sadece bina yiiksekliği Yençok=l1.50 metre tanımlanaxak, uygulamaimat
planı değişikliği hazırlanmıştır. Dolayısı ile yapılan uygulama imar planı değişikliği: Plan ana
yapl
kararlarınr, stirekliliğini, büttınlüğiınü, Sosyal Ve teknik a|lyapı dengesini, Nüfusu,
yoğunluğunu ve Kentsel ulaşım sistemini etkilememiştir.

Bu nedenlerle yapılan uygulama imar planı değişikliğinin ''Yoğunluk Arütırma ve Kentsel

Ulaşım Sistemini Etkileme'' başlıkları

ile alakalı

herhangi eksiklik veya

sorun

oluşturmamaktadrr." denilmektedir.

plan ana
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 26'dai "(1) İmar planı değişikliği;
larınr, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmay acak nitelikte,
dayanılarak yaprlrr."
nesnel
u yararlamaçlr,
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3198 sayılı imar Kanunu Ek Madde 8'de; ''Plan değişiklikleri, plan ana kararlarınr,
sürekliliğini, bütiınlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik
gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılır. Plan değişikliği
tekliflerinde ihtiyaç ana|izini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu
hazır|anarak planı onay|ayacak idaıeye sunulur. Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat
ade dini, bina yiiks ekl iğini aurttıt an imar pl anı de ği ş iklikl efi y apı|arrıaz
İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti 6362 sayıllı
Kanuna göre yetkilendirilmiş lisanslı en az iki gayrimenkul değerleme kwuluşu tarafindan plan

değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer'i plan koşullaıındaki değer tespiti ile birlikte

değişiklik sonrasl değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalama yeni değerden az olmamak
izere, idaıece oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafindan belirlenir. Değer artış payı, en geç
taşrnmazrn ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenir. Kıymet takdir

komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla
ilişkin olarak 2I3 sayıiıı Kanunun miikerrer 298 inci maddesi uyalmca tespit ve ilön edilen yeniden
değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanır.

Taşınmazın değer artışına tabi olduğu tapu kütüğtfuıe şerh edilir. Emsal, inşaat a|anı, yapt
yüksekliği ve kullanım aİnacl değiştiritmemek kaydıyla yapı|acak ruhsat tadilatları hariç, değer
artış payı ödenmeden yapı

rüsatı düzenlenemez.

Değer artış payı tutaıları İaşınrrıaz maliklerince; Bakanlık muhasebe birimi hesabına
yatırılır. Yatırılan tutarlaıın;
a) Büytikşehir belediyesinin olduğu illerde; yozs'ibüyiİkşehir belediyesinin

ilgili

hesabrna,

yo25'iilgili ilçe belediyesinin ilgili hesabına, vo25'iBakanlığın Dönüşiim Projeleri Özel Hesabına,
b) Büyiıkşehir betediyesi olmayan illerde ise; Yo40'ı imar planı değişikliğini onaylayan
idarede açılacak ilgili hesab a,o/o30'uBakanlığın Dönüşiİm Projeleri Özel Hesabına,

c) Bakanlıkça onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer artışının yo75'i
Bakanlığın Dönüşiim Projeleri ÖzelHesabrna, kalan değer artış payının; büyükşehir belediyesinin
olduğu illerde Yols'ibüyi.ikşehir belediyesinin ilgili hesabrna, %o10'ıı ilgili ilçe belediyesinin ilgili
hesabına; büyiikşehir belediyesi olmayan yerlerde ise Bakanlık payının dışındaki kalan değer artış
paymm tamamı plan değişikliğinin yapıldığı yerdeki ilgili idarenin açılacak ilgili hesabına,

beş iş günü içerisinde aktarılır ve (a) bendine göre kalan değer artış payının Yo25'i, (b)
bendine göre kalan değer artış payının Yo30'ı ile imaı planı değişikliğinin diğer genel bütçeli

idare|er tarafindan onaylanması durumunda değer artış payınrn tamamr genel bütçeye gelir
ll

denilmektedir

KAHRAMANMARAş gÜvÜxŞrrrİn nrcr,nuiyp vrrcıİsİ
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yazı ekinde yor alan, Tiirkoğlu ilçesi Çakallıçullu Müallesi |47 ada 22 nolıı
ile
paısele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifı Başkanlık Makamı
Uygulama
görüşülmüş ve gündeme alınması kesinleşmiştir. i1gi (a) ya^ ve eki 1/1000 ölçekli
İmar Plan değişikliği teklifi ekte sunulmuş olup; iıgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayı,
göre
yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler i\e 5216 sayılı kanunun 7(b) ve 14. maddesine
Meclisimize iletilmesi
değerlendiri1mek ve hakkınd a karw alınmak üzere Büyfüşehir Belediye

iıgi

1a;

hususunda gereğini aru ederim.

İtçesi çakallıçullu mahallesi I47 ada22 noIı paısele ilişkin
yapılan inceleme
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği üzerinde Komisyonumızca
Ek-8 e göre Parsel
neticesinde; Söz konusu alana ilişkin 3194 sayılı imar kanununun Madde
imar planı değişiklikleri
bazında;nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran
uygun
yapı|amaz denildiğinden ilçe Meclis kararı ve eki teklif plan paftası Komisyonrımuzca

K9MİSY9N GöRüŞü: Tiırkoğlu

görülmemiştir.

üy.

ALIÇ
üy.

KAHRAMANMARAŞ güyüxŞnrrİn

nrr,roiyı vrncıİsİ

RAPOR
Rapor No:20201

İnnln VE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

s-\

lD

Tarihi: 03.09.2020

KONU: onikişubat İtçesi şehrin muhtelif yerlerinde trafo alanı tanımlanmasına ilişkin

1/1000

ölçekli uygulama imaı planı değişikliği ile ilgili teklifi.

KoMiSYoN İNCELEMESİ:

Başkanlık Makamınca komisyonahavale edilen imar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı'nın 20.08.2020 tarihli ve 27831 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

İıgi:

a) 07.07.2020 tarihli ve E.9865 sayılı onikişubat Belediye Başkanlığı'nın yazısı ve
05.06.2020 tarihli ve2020196 sayılı onikişubat Belediyesi Meclis Kararı ve ekleri.

b) |2.08.2014 tarihli, 1412 sayılı Büyfüşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve |2.08,2014
tarihli 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
İıgı 1a; yazı ile onikişubat ilçesi şehrin muhtelif yerlerinde trafo alanı tanımlanmasına
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği teklifınin; 5216 sayılı Büyiikşehir
Yasasrnın 7lb ve 14.maddeleri gereği değerlendirilmesi talep edilmektedir.

vrÜı,rİynr

l

Dosyasındayapılan incelemelerdq 1977 ada doğusu ve 4955 ada doğusu kamuya terkli
alanlardır, 6453 ada batısı tapu bilgisine ulaşılamamıştır.

DURUM

MER'İ

Nazım İmar Planındaı 1977 ada doğusu (TRl8) ve 4955 ada doğusu (TR35)
Park Alanr olarak, 6453 ada batısı (TR15) ise orta Yoğun Gelişme Konut Alanı olaıak
1/5000 ölçekli

tanımlanmıştır.
1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında ise; 1977 ada doğusu (TRl8) ve 4955 ada doğusu
(TR35) Park Alanı olarak, 6453 ada batısı (TR15) ise E=1.30 ve Max.Kat.:8 yapılaşma
şartlarında Konut Alanı

o

larak tanımlanmı ştır.

ir,cB vrrcr.İs xa.nAnr
05,06.2020 tarihli ve 2020196 sayılı onikişubat Belediyesi Meclis Kaıarr'nda; ''Komisyon

Görüşü: Şehrin muhtelif yerlerinde Trafo Alanı (DM03/TR15, DM05/TR35, DM06/TR18)
tanımlanmasına ilişkin imar planı tadilatı komisyonumuzca incelenmiş olup; Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliğinin l9.maddesi çerçevesinde teklif çizimdeki şekliyle komisyonumuzca uygırL
bulunmuştur. " denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUC:
İıgi 1a; yazı ile sunulan plan değişikliği teklifı incelenmiştir. 1977 ada doğusu (TRl8) Park
alanı tanımlanmış, 4955 ada doğusu (TR35) Paık Alanı
sine yaklaşık 36 m2
A1anı
Alanındaki yapı
(rR1
6453 ada
40 m2

rl3

KAHRAMA}IMARAŞ nüvüxŞrcrıİn nrr,rıİyrc nrucr,İsİ

RAPOR
Rapor No:2020l

İurln VE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

ç\

ltÇ

Tarihi: 03.09.2020

yaklaşma mesafeleri içerisine yaklaşık 40 m2 trafo alanı tanımlanmış olduğu görülmüştiir. Trafo
alanlarımevcut planda işli olup, yapılan teklif ile koordinatlarında yeniden düzenleme yapılmıştır.

Teklife ilişkin sunulan Plan Açıklama Raporlarında:
_ "Çalışm a alanı onikişubat İlçesi sınırlaıında , 6453 ada 8 parsel, mevcut imar planında
konut alanı olarak tanımlı alandır. Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafindan bu alanın imar planı
değişikliği ile trafo alanı olarak tanımlanması yöniinde talebi bulunmaktadır. Bu talebe istinaden
1

plan değişikliği hazırlanmıştır.

Yukarıda anlatılan talep doğrultusunda; konut alanrnrn doğusunda yaklaşık 40,29 m2
büruklüğünde trafo alanı tanımlanmıştır.

Planlama alanında yeni bir trafo alanı istihdam edilmiştir. Kent genelinde bu tiir teknik
altyapı alanlarının artması teknik anlamda kente katkı yapacaktır. Sosyal ve teknik altyapı
anlamında bir olumsuzluk bulunmamaktadır."
2 _ "Çalışm a alanr onikişubat İl9esi sınırlarında

, 4955 ada doğusu, mevcut imar planında
trafo ve park alanı olarak tanımlı alandır. Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. taraflndan bu alandaki
trafo alanırun gtincellenerek yeni koordinatlara göre trafo alanı olarak tanımlanması yöniinde plan
değişikliği talebi bulunmaktadır. Bu talebe istinaden plan değişikliği hazırlanmıştır.

Yukaııda anlatılan talep doğrultusunda; mevcut plandaki ttafo alanı iptal edilmiş, yeni
koordinatlara göre yeniden 40,50 m2 büyiiklüğünde trafo alanı tanımlanmıştır.

Planlama alanında yeni bir trafo alanı istihdam edilmiştir. Kent genelinde bu tiir teknik
a|tyapı alanlarının artması teknik anlamda kente katkı yapacaktır. Sosyal ve teknik altyapı
anlamında bir olumsuzluk bulunmamaktadrr."

3 _ "Çalışma alanr onikişubat İlçesi sınırlarında, t977 ada batısı, mevcut imar planında
trafo ve park alanı olarak tanımlı alandır. Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. taraflndan bu alandaki
trafo alanının gtincellenerek yeni koordinatlara göre trafo alanı olarak tanımlanması yöntinde plan
değişikliği talebi bulunmaktadır. Bu talebe istinaden plan değişikliği hazırlanmıştır.

Yukarıda anlatılan talep doğrultusunda; mevcut plandaki trafo alanı iptal edilmiş, yeni
koordinatlaıa göre yeniden 36,00 m2 büyüklüğünde trafo alanı tanımlanmıştır.

Planlama alanında yeni bir trafo alanı istihdam edilmiştir. Kent genelinde bu tiir teknik
altyapı alanlarının artması teknik anlamda kente katkı yapacaktır. Sosyal ve teknik altyapı
anlamında bir olumsuzluk bulunmamaktadır." denilmektedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 24'te; ''(3) Uygulama imar planlarında,
bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark,
durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı
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alanlarını artırrcr küçiik alan gerektiren fonksiyonlaı ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması
nazlm imar planına aykırılık teşkil etmez.'' denilmektedir.

Planlı Alanlar imar Yönetmeliği Madde 5'te; ''(14) İfraz suretiyle yola cephesi olmayan
parsel oluşturulamaz. Yola cephesi olmayan parsellere yapı rüsatı düzenlenemez. Kanunun 18
inci maddesinin uygulanamadığı hallerde yola cephesi bulunan paısellerden herhangi biri ile tevhit
edilmesi mecburidir. Ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce; mevcut planlarla
oluşmuş, bitişik boş parseli bulunmayan, fiili teşekkül sebebiyle yola cephesi sağlanamayan
parsellere; komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh
konulmuş olmak kaydıyla yapı ruhsatı düzen1enebilir.'' denilmektedir.
3194 sayılı imaı Kanunu'na14.02.2020 tarihinde yeni hiikiimler getirildiğinden, teklifin bu
kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

iıgi

1a; yazı ekindo yer alan, onikişubat İlçesi şehrin muhtelif yerlerinde trafo alanı
tanımlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Başkanlık Makamı
ile görüşülmüş ve gtfuıdeme alrnmasr kesinleşmiştir. İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Plan değişikliği teklifı ekte sunulmuş olup; İıgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayl,

yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler i|e 5216 sayılı kanunun 7(b) ve l4.maddesine göre
değerlendirilmek ve hakkındakarar alınmak :üzerc Büyükşehir Belediye Meclisimize iletilmesi
hususunda gereğini arz ederim.

K9MİSYON cÖnÜŞÜ: onikişubat İlçesi şehrin muhtelif yerlerinde trafo alanı tanımlanmasına
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği üzerinde Komisyonrımuzca yapılan
inceleme neticesinde; İlçe meclis kararı ve eki teklif plan paftası Komisyonrrmuzca uygun
görülmüşti.ir.
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KoNU: onikişubat ilçesi Fatih (fındıcak) mahallesi

rıf

160 ada 6 parsel ve 324 ada kuzeyine trafo

alanı tanımlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile

ilgiliteklifi

Başkanlık Makamınca komisyona havale edilen imar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığl'nın 20.08.2O2O tarıhil\ ve 27899 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

KoMiSYoN iNCELEMESi:
Teklif yazısında;

iıgi:

a)

O7.O7.2O2O tarlh;1i

ve E9867 sayılı onikişubat Belediye Başkanlığı'nln yazlsl

Ve

05 06.2o2o tarihli ve 2O2Ol98 sayılı onikişubat Belediyesi Meclis Kararı ve ekleri.

b) 12.0s.2014 tarihli, I4I2 sayı|ıBüyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12.08.2014

tarihli 1411 sayılı Başkanlık onayı'

TALEP
yazı |Ie onikişubat Ilçesi Fatih (Fındıcak) Mahallesi 160 ada 6 parsel ve324 ada
kuzeyine trafo alanı tanımlanmasına ilişkin 1/l000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği
teklifinin; 52l6 sayılı Büyükşehir Yasasının 7lb ve 14.maddeleri gereği değerlendirilmesi talep

iıgi

1a;

edilmektedir.

lrÜr-xiynr
Dosyasında yapılan incelemelerde; onikişubat ilçesi Fatih (Fındıcak) Mahallesi 160 ada 6
parsel ve 324 ada kuzeyinin kamuya terkli alanlardan olduğu gönilmüştür'

MER,i PLANLARDAKi DURUM
1/5000 ölçekli Nazım imar Planında ve l/1000 ölçekli Uygulama imar Planında; onikişubat

ilçesi Fatih (Fındıcak) Mahallesi 160 ada 6 parsel Ağaçlandırılacak Alan olarak tanımlanmıştır.
324 ada kuzeyi ise Park Alanı olarak tanımlanmıştır.

ir.Cn ıvrrcr,is xananr
05.06'2o2o tarihli ve 2O2Ol98 sayılı onikişubat Belediyesi Meclis Kararı'nda, "Komisyon
Gönişü: Fatih (Fındıcak MBK, Bayrak direği Kök) Trafo Binası için imar plan tadilatı talebi

komsiyonum;Zca incelenmiş olup; Planlı Alanlar imar Yönetmeliğinin 19.maddesi çerçevesinde
teklif çizimdeki şekliyle komisyonumuzcauygun bulunmuştur." denilmektedir.
Ancak bu madde ile ilgili yönetmelikte; " (8) Danıştay Altıncı Dairesinin 81112020 tarihli ve
(c)
Esas No: 2o1gl;1g213 sayılı kararı ile Yönetmeliğin l9 uncu maddesinin birinci fikrasının
bendinin ikinci alt bendindeki "parkın ihtiyacı için gerekli olan asgari ölçülerdeki trafo" ibaresi
yönünden yürutmesinin durdurulmaslna karar verilmiştir." deni1mektedir

pnĞrnr,rNıİnıvrn vn soNuc:
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(kaldırım) a|anı izerine yaklaşık 38 m2 trafo alanı ve 324 ada kuzeyindeki Park Alanı üzerine ise
yaklaşık 49 m2 trafo alanı eklenmiştir. Azaltılan yeşil alanlara eş değer donatı alanlarının
tanlmlanmadığı görülmüştür.

Teklife ilişkin sunulan Plan Açıklama Raporunda:

- "Çalışmaalanı

onikişubat Ilçesi Fatih Mahallesi sınırlarında,160 ada 6 parsel, mevcut
imar planında ağaçlandırılacak alan olarak tanımlı alandır. Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.
taraflndan bu alanın imar planı değişikliği ile trafo alanı o|arak tanımlanması yönünde talebi
1

bulunmaktadır. Bu talebe istinaden plan değişikliği hazırlanmıştlr.

Yukarıda anlatılan talep doğrultusunda; ağaçlandırılacak alan içinde 38,25 m2 trafo aIanı
tanımlanmıştır.

Planlama alanında yeni bir trafo alanı istihdam edilmiştir. Kent genelinde bu tür teknik
altyapı alanlarının artması teknik anlamda kente katkı yapacaktır. Sosyal ve teknik a|tyapı
anlamında bir olumsuzluk bulunmamaktadır. "
2 _ "Çalışma alanı onikişubat Ilçesi Fatih Mahallesi sınırlarında, 324 ada kuzeyi, mevcut
imar planında park alanı olarak tanımlı alandır. Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. taraflndan bu alanın
imar planı değişikliği ile trafo alanı olarak tanımlanması yönünde talebi bulunmaktadır, Bu talebe
istinaden plan değişikliği hazırlanmıştır.

Yukarıda anlatılan talep doğrultusunda; park alanı içinde 49,27 m2 trafo alanı
tanım1anmıştır.

Planlama alanında yeni bir trafo alanı istihdam edilmiştir. Kent genelinde bu tür teknik
a|tyapı alanlarının artması teknik anlamda kente katkı yapacaktır. Sosyal ve teknik altyapı
anlamında bir olumsuzluk bulunmamaktadır." denilmektedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 24'te. ''(3) Uygulama imar planlarında,
bolgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark,
durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı
a|anlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması
nazlm imar planına aykırılık teşkil etmez.'' denilmektedir.
3194 sayılı Imar Kanunu'na |4'02.2020 tarihinde yeni htiktımler getirildiğinden, teklifin bu
kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

yazı ekinde yer alan, onikişubat ilçesi Fatih (Fındıcak) Mahallesi l60 ada 6 parsel ve
324 ada kuzeyine trafo alanı tanımlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı
değişikliği teklifi Başkanlık Makamı ile göruşülmüş ve gündeme alınması kesinleşmiştir. Ilgi (a)
ya^ ve eki 1/10O0 ölçekli Uygulama Imar Plan değişikliği teklifi ekte sunulmuş olup; İlgi (b)
ve yönetmelikler i|e 5216 sayılı kanunun
Başkanlık Genelgesi Ve onayl, yünirlükteki

iıgl

1a;
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14.maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak
Belediye Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini arz ederim.

7(b)

lğ

ve

izere Büyükşehir

onikişubat ilçesi Fatih (flndıcak) mahallesi 160 ada 6 parse| ve324 ada
kuzeyine trafo alanı tanımlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
üzerinde I(omisyonu mıZca yapılan inceleme neticesinde; Fatih (fındıcak) mahallesi |60 ada 6

KoMiSYoN GöRÜŞÜ:

parselde bulunan trafo alanının doğu cephesinden doğu Slnlrlnln imar ada Slnlrlna çekilmesi
kaydıyla ilçe Meclis kararı ve eki teklif plan paftası tadilen KomisyonumıZcauygun görülmüştür.

M

PTAŞ

uye

Komisyon Başkanı

üy.

uye
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K9NU: Dulkadiroğlu ilçesi Dulkadiroğlu Mahallesi 1561 ada |l-12-13-14-15-16 nolu parseller,
1581 ada kuzeyi, 1530 ada ile 1531 ada arası, şeyhadil mahallesi 416 ada 101 parsel batısı,
yenişehir müallesi 7848 ada 1 parsel giineyi, 3579 ada giineyine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.

KoMİsYoN İNCELEMESİı

Başkanlık Makamınca komisyonahava|e edilen İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı'nın 02.07.2020 taihli ve 21394 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

iıgi:

a) 12,05.2020 taihIi ve 5140 sayılı yazıDı|kadiroğlu Belediyesi ya^$ ve eki lt.05.2020
tarih2020l53 sayılı Dulkadiroğlu Belediye Meclis Kararı ve ekleri.
b) l2.08.2ol4 twih\i, I4l2 sayilıı Büyiikşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve l2.08.20t4
tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı ilgi (a) yazı ile Dulkadiroğlu Mahallesi t56I ada Il'|213-14_15_16 nolu parseller, 1581 ada kuzeyi, l530 ada ile 1531 ada atası, Şeyhadil Mahallesi 416
ada 101 parse| batrsr, Yenişehir Mahallesi 7848 ada 1 parsel güneyi, 3579 ada güneyine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Dulkadiroğlu Belediyesi'nin 1I.05.2020 tarih ve
2020153 numaralı Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis Kararı ile uygun bulunaıak, 5216 sayılı
Kanunun 7(1-b) bendine ve 14'iincü maddelerine göre işlem yapılmak İzeretarafımızailetilmiştir.

nıÜı,rİyrr
Du|kadiroğlu Mahallesi 1506 ada 5-6-7-8_9_10-1 1-12 nolu parseller şahıs mülkiyetindedir.

Dulkadiroğlu Müallesi 1561 ada 1|-12-13-14-15-16 nolu parseller Fahrettin Kazancı
adına kayıtlıdır.
Dulkadiroğlu Mahallesi 1581 ada ile kuzeyinde 15 metrelik taşıt yolu arasında plan
değişikliğine konu alan kamuya terkli alandır.
Dulkadiroğlu Mahal|esi 1530 ada

ile 153l

ada arasında plan değişikliğine konu alan

kamuya terkli alandır.

kamuya
Şeyhadil Mahallesi 416 ada 101 parselin batısında plan değişikliğine konu alan

terkli alandır.
Yenişehir Mahallesi 7848 ada 1 parselin giineyinde plan değişikliğine konu alan kamuya
terkli alandır.

Yenişehir Mahatlesi 3579 ada2-15 nolu parseller (eski 1-14 parsel) şahıs mülkiyetindedir.
Yenişehir Mahallesi 3579 ada gtineyinde plan değişikliğine konu alanların bir kısmı
mülkiyetindedir
Mahallesi 56 adall
kısmı (Y
L/to
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MERİ PLANDAKİ uuRuıvru
Dulkadiroğlu Mahallesi 1506 ada 5-6-7-8-9-10-11-12 nolu parseller 28,ll.2019 tarih ve
20191250-46 sayılı Kahramanmaıaş Büyfüşehir Belediye Meclis kararı ile onanmış olan l/5.000
ölçekli nazlm imar planı değişikliği ile orta Yoğunluklu konut alanı tanımlanmış olup, l/1.000
ölçekli mer'i Uygulama imar Planında ise Atrium Nizam Konut Alanı olarak tanımlıdır.
Dulkadiroğlu Mahallesi 1561 ada ll-l2-l3-t4-15-16 nolu parseller 28.1L20|9 tarih ve
20191250-46 sayılı Kahıamanmaraş Büyfüşehir Belediye Meclis kanrı ile onanmış olan 1/5.000
ölçekli nazLmimar planı değişikliği ile İbadet yeri tanımlanmıştır. Mer'i l/1.000 ölçekli Uygulama
imar Planında da Atrium Nizam Konut Alanı olarak tanımlıdır. Büse konu parsellerin İbadet Yeri

olarak tanımlanmasına ilişkin mülkiyet sahibinin 27.l|.20l9 tarih
do

ve

10333 sayılı dilekçesi

syasında bulunmaktadır.

Dulkadiroğlu Mahallesi 1581 ada ile kuzeyinde plan değişikliğine konu alan 28.ll20l9
tarih ve 20191250-46 sayılı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onanmış olan
1i5.000 ölçekli nazlm imarplanı değişikliği ile Park alanı tanımlanmıştır. Mer'i 1/1.000 ölçekli
Uygulama imar Planında da İbadet Yeri, yapı yaklaşma mesafesi ttim cephelerde 5 metre olarak
tanımlıdır.

Dulkadiroğlu Mahallesi 1530 ada ile t531ı ada arasında plan değişikliğine konu alan
28,lL20I9 tarih ve 20191250-46 sayılı Kahramanmaıaş Büyükşehir Belediye Meclis kaıarı ile
onaİrmlş olan 1/5.000 ölçekli nazlm imar planı değişikliği ile park alanı tanımlanmıştır. Mer'i
1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında da 7 metrelik ve 5 metrelik yaya yolu ve park olarak
tanımlıdır.
Şeyhadil Mahallesi 416 ada 101 paıselin batısında plan değişikliğine konu alan 28.ll.2019
tarih ve 20191250-46 sayılı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onanmış olan
1/5.000 ölçekli nazlm imarplanı değişikliği ile park alanı tanımlanmıştır. Mer'i 1/1.000 ölçekli
Uygulama İmar Planında ise kaldırım olarak tanımlıdır.

Yenişehir Mahallesi 7848 ada 1 parselin gtfuıeyinde plan değişikliğine konu alan
28.l|.20|9 taıih ve 20191250-46 sayılı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile
oruülmlş olan 1/5.000 ölçekli nazLm imar planı değişikliği ile park alanı tanımlanmıştır. Mer'i
1/1.000 ölçekli Uygulama imar Planında ise 5 metrelik yaya yolu olarak tanımlıdır.

Yenişehir Mahallesi 3579 ada 2_l5 nolu parseller 28.||.20|9 tarih ve 20191250-46 sayılı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onanmış olan 1/5.000 ölçekli nazım imar
planı değişikliği ile katma kullanım alanı tanımlanmıştır. Mer'i 1/1.000 ölçekli Uygulama İmaı
Planında Karma Kullanım Alanı Emsal: 1 5 0 Max.K at:4 olarak tanımlıdır.
.
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konu alanlar mer'i 1/5000
Yenişehir Mahallesi 3579 ada giineyinde plan değişikliğine
Uygulama imar Planında ise Paık ve 7
ölçekli Nazım İmar Planında Park Alanı, 1/1.000 ölçekli
metrelik yaya yolu olarak tanımlıdır'

ir,Çn ıvrEcr,is

xLunr

tarih ve 2o2ol53 numaıalı meclis
Dulkadiroğlu ilçe Belediye Başkantığı,nın 11.o5.202o
kararında;

ve Şehircitik Müdülüğü'niiıı 1/5.000 ölçekli nazım imar
nolu parseller' 158l adaklızeyi'
Dulkadiroğlu Mahallesi |56l ada ||,|2,!3,|4,|5,|6

,... Komisyon Görüşü: imar
planına göre

7848
416 ada l01 parsel batrsr, Yenişehir Mahallesi
1530 ada I53| adaarasl, Şeyhadil Mahallesi
l/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
ada 1 parsel giineyi, 3579 adagtiııeyine ilişkin
teklif plan paftası komisyonumuzca uygun
komisyonumu zca yapılan inceleme neticesinde

görülmüştür

plan tadilatının imar ve Bayındırlık
Belediye Başkanı Necati OKAY: Talep edilen imaı
Kabul edenler, etmeyenler? oy
Komisyonundan geldiği şekliyle kabuliinü oy|arınızasunuyorum.

birliği ile kabul editdi.' denilmektedir'

DEĞERLENDiRME vE SONUÇ
iıgi

1a;

28'1l'2019
yazı ekiuygulama imaı planı değişikliği teklifi incelendiğinde

tarih ve

Belediye Meclis kararı ile onanmış olan l/5'000
20|91250-46 sayılı Kahramanmaraş Büyiikşehir
ölçekli naz|mimar planı değişikliğine uygun olarak;

Atrium Nizam Konut
.Dulkadiroğlu Mahallesi 1506 ada 5-6-7-8_9_10_11_12 nolu parseller

Alanı,
.Dulkadiroğlu Mahallesi

l561

yaklaşık l',245'05
ada ll,il2-13-l4_l5_16 nolu parsellerde

m2'1ik ibadet Yeri,

.DulkadiroğluMahallesi158ladailekuzeyindeplandeğişikliğinekonualandayaklaşık
|269.ol4 m2'lik park alanı,

.DulkadiroğluMahallesi1530adaile1531adaarasındakiplandeğişikliğinekonualanda
yaklaşık 1.109,08 m2'1ik park alanı,

konu alanda yaklaşık
.Şeyhadil Mahallesi 416 ada101 parselin batısında plan değişikliğine

777.9o8 m2'lik park alanı,

.Yenişehir Mahallesi 7848 ada
yaklaşık 392,826 m2'lik park alanr,

l

parselin güneyinde plan değişikliğine konu alanda

.YenişehirMahallesi3579ada2-15noluparsellerKarmaKullanımAlanıEmsal:1.50

3lto
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Çn

aıalarındaki 7 metrelik
Yenişehir Mahalles 1 3579 ada giineyinde bulunan park alanlaıı
düzenleme yapılmasıyla
yaya yollarının kaldırılarak Park Alanına dahil edilmesi ve ada kenaıında
görülmektedir'
i|ave 439.33 m2'!\kdaha Park Alanı tanımlanmış olduğu
_

Plan değişikliği plan açıklama raporunda,

,.DULKADinoĞru BELEDIYESI PAFTA No:
2

-

A, M37 -C- 19 - C-2

l /1

000: M37-C- 1 9-C- l -B' M37_C-l 9-C-

-C, }/r37 -C-20 -A-3 -C, M37 -C-20-A-3 -D, M37 -C -20-D

-1

-D

DULKADİnoĞru MAHALLES| 1651 ADA
1530 ADA irB ıseı ADA
77,!2,|3,14,|5,|6 NOLU PARSELLER, 158l ADA KIJZEY|,
MAHALLES! 416 ADA l0l
ARASI,1506 ADA 5,6,7,8,g,l0,|1,l2 PARSELLER, ŞEYHADİL
ADA 2, t5 NOLU
PARSEL BATISI VE YENİŞEHIR MAH. 3579 ADA GıINEYİ, 3579

DULKADinoĞru

irçusi,

İMAR PLANI
PARSELLER VE 7848 ADA 1 PARSEL ctıNp,yNE iLiŞKiN UYGULAMA
DEĞiŞiKLİĞi eçırrAMA VE GEREKÇE RAPoRU

PLANLAMA ALANININ KONUMU
mahallesi 1651 ada
Planlama alanı Kahr amaflmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi, Dulkadiroğlu
ite 1531 ada aıasr',1506 ada
II,|2,73,14,!5,|6 nolu parseller, 1581 ada kızeyi, 1530 ada
paısel batısı ve Yenişehir mahallesi
5,6,7,8,gJ0,l|,!2parseller, Şeyhadil müallesi 4t6 ada 101
ada l parsel gtineyindeki alanda
3579 ada güneyi, 3579 ada 2, 15 nolu parseller ve 7848
1.

kalmaktadır.
2-

MEVCUT PLANDAKİ DURUMU

2.b -Uygulama imar planı

parseller 1/1000 ölçekli
Dulkadiroğlu Mahallesi 1506 ada 5-6-7-8_9_10_11_12 nolu
olarak tanımlıdır'
Uygulama İmar Planında Atrium Nizam Konut Alanı
parseller 1/1000 ölçekli
Dulkadiroğlu Mahallesi 1561 ada ll-l2-l3-|4-15-t6 nolu
tanımlıdır'
Uygulama imar Planında Atrium Nizam Konut Alanı olarak

taşıt yolu arasında plan
Dulkadiroğlu Mahallesi 158l ada ile kuzeyinde 15 metrelik
Planında ibadet Yeri, yapı yaklaşma
değişikliğine konu alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
mesafesi tüm cephelerde 5 metre olarak tanımlıdır'
plan değişikliğine konu alan
Dulkadiroğlu Mahallesi 1530 ada ile 1531 ada arasında
ve 5 metrelik yaya yolu ve refiij olarak
1i1000 ölçekli Uygulama imar Planında7 metrelik
tanımlıdır

alan 1/1000
101 parselin batısında plan değişikliğine konu
Şeyhadil Mahallesi 4|6 ada
ölçekli Uygulama imar Planında kaldırım olarak tanımlıdır.
konu alan 1/1000
Mahallesi 7848 ada I parselin gİneyinde plan değişikliğine

U

İmar

metrelik yaYa Yol u olaıak
4/to
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Yenişehir Mahallesi 3579 ada2_15 nolu parseller 1/1000 ölçekli Uygulama imaı Planında
Karma Kullanım Alanı Emsal:l.50 Max.Kat:4 olarak tanımlıdır.
Yenişehir Mahallesi 3579 ada giİneyinde plan değişikliğine konu alanlar 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planında Park ve 7 metrelik yaya yolu olarak tanımlıdır.
3.

MÜLKİYET

Dulkadiroğlu Mahallesi 1506 ada 5-6-7-8-9-l0-11-12 nolu parseller şahıs mülkiyetindedir.

Dulkadiroğlu Mahallesi 1561 ada |l-t2-|3-I4-15-16 nolu parseller Fahıettin Kazancı
adına kayıtlıdır.
Dulkadiroğlu Mahallesi 1581 ada ile kuzeyinde 15 metrelik taşıt yolu aıasında plan
değişikliğine konu alan kamuya terkli alandır.
Dulkadiroğlu Mahallesi 1530 ada

ile

1531 ada arasında plan değişikliğine konu alan

kamuya terkli alandır.

Şeyhadil Mahallesi 416 ada 101 parselin batısında plan değişikliğine konu alan kamuya
terkli alandır.

Yenişehir Mahallesi 7848 ada 1 parselin giineyinde plan değişikliğine konu alan kamuya
terkli alarıdır.

Yenişehir Mahallesi 3579 ada2-15 nolu parseller (eski 1-l4 parsel) şahıs mülkiyetindedir.

Yenişehir Mahallesi 3579 ada giineyinde plan değişikliğine konu alanların bir kısmı
kamuya terkli bir kısmı (Yenişehir Mahallesi 56 ada l l parsel) şahıs mülkiyetindedir.
4.

PLANIN GEREKÇESİ

Mülkiye Müfettişliği taraflndan Dulkadiroğlu Belediyesine sunulan 2019 yılı l37l20 sayılıı
Teftiş Raporunda:

Dulkadiroğlu Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarih ve 20|5140 sayılı kararı ve 11.08.2015
tarih ve 2o15l45g sayılı Kahramanmaraş Büyiikşehir Belediye Meclis Kararı ile onanan Yenişehir
Mahallesi 3579 ada l-2-14 nolu parsellere ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile 3579 ada
batısında bulunan |104.767 m2 Park Alanı ve 422,705 m2 yaya yolu kapatılarak l243.4t6 m2
Karma Kullanım Alanı Emsal:1.50 Max.Kat:4,284.056 m2 yol olarak tanımlanmıştır. Park
alanrna eşdeğer alanın ve aftannüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanınrn ayrılmadığı
ve,Dulkadiroğlu Belediye Meclisinin 03.02.2016 tarih ve 2016142 sayılı karanve |9.07.2016 tarih

ve 2016669 sayılı Kahramanmaıaş Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onanan Dulkadiroğlu
Mahallesi 1506 ada 5-6-7-8-g-|o-l1-l2 parsellere ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile 1506
ada 6-7-8-9-10- ll-t} nolu parsellerde 1479J89 m2'lik ibadet Yeri ve Yaya Yolu, Atrium
İbadet Yerinin tanımlandığı
ve 1269.014 m2
olarak
s/Lo
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1269.014 m2 azalmıştır. Park alanına eşdeğer alanın ve
ayrılmadığı tespit edilmiştir.
artan nüfusun ihtiyacı olan sosyalve teknik a|İyapıalanının
1581 ada kuzeyinde bulunan Park

Alanı

kafan ve 11.08.2015
Dulkadiroğlu Belediye Meclisinin 0l.04.2015 taıih ve2Ot5l40 sayılı
Kararı ile onanan ve
tarih ve 2o15l45g sayılı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis
karaıı ve 19.07.2016 tarih ve
Dulkadiroğlu Belediye Meclisinin 03.o2,20l6taıih ve 2ot6l42 sayılı
Meclis Kata,. ile onanan uygulama imar
20161369 sayılı Kahramanmaraş Büyfüşehir Belediye
tamamlanması için:
planı değişikliklerinde eksik olan sosyal ve teknik a|tyapı alanlarının

ve 201191250'46 sayılı
Katıramanmaraş Büyfüşehir Belediye Meclisinin 28.1l.20|9 taıih
ilçesi Dulkadiroğlu
Karaıı ile onaylan afl naz|mimar planı değişikliğine istinaden: Dulkadiroğlu
ada ile 1531 ada
müallesi 1651 ada 7|,|2,|3,!4,15,16 nolu parseller, 1581 adakızeyi, 1530
ada 101 parsel batısı ve
aıası,1506 ada 5,6,7,8,9,10,11,12 parseller, Şeyhadil mahallesi 416
ada 2, 15 nolu parseller ve 7848 ada 1 parsel
Yenişehir mahallesi 3579 ada giineyi, 3579
giineyindek i a|andauygulama imar planı değişikliğine gidilmiştir.
5.

PLANLAMA KARARLARI

Uygulama imar planı değişikliği:
Belediye
Yapılan uygulama imar planı değişikliğinde; Kahramanmaraş Büyükşehir
nazlm imar planı
Meclisinin 28.|l,2olg tarih ve 20:19250-46 sayılı Kararı ile onaylanar|
ilçesi Yenişehir Mahallesi 3579 ada2'1,5
değişik1iğine istinaden: Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu
(eski 1_14) parseller ve Dulkadiroğlu Mahallesi 1506 ada
6-7_8_9_10

5_

-||-|2 parsellerin meri uygulama imar planındaki durumu korunaıak'

bu

değişikliklerinde eksik olan sosyal ve
parse,lere ilişkin daha önce yapılan uygulama imar planı
teknik altyapı alanlarının tamamlanması için:
* Dulkadiroğlu Mahallesi
İbadet

156l

ada |1-12-:,3-:14-:15-16 nolu parsellerde |245.052

mz'lik

Yeri tanımlanmasr,

* Dulkadiroğlu Mahallesi l581 ada kuzeyinde ibadet yeri olarak tanımlı |269.014 m2'lik

alan Park

Alanı tanımlanmasr,

yaya
* Dulkadiroğlu Mahallesi 1530 ada ile t53t ada arasında 7 metrelik ve 5 metrelik
yolu olarak tanımlı l109.08 m2'Iik alan Park Alanı tanrmlanmasr,
* Şeyhadil Mahallesi 4|6 ada 10l parselin batısında kaldırım alanrnrn 777 '908 m2'lik
krsmrnın Park Alanı tanrmlanmasr,
tanımlı
* Yenişehir Mahallesi 7848 ada 1 parselin güneyinde 5 metrelik yaya yolu olarak
392.826 m2'lik alan oyun Alanı tanrmlanmasr'

6lLO
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* Yenişehir Mahallesi 3579 ada güneyinde 7 metrelik yaya yollarının Park Alanına dahil
edilmesi ve ada kenaıında düzenleme yapılmasıy\a 439,33 m2'1ik daha Park Alanı tanımlanarak,
uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

SOSYAL VE TEKNİr

arryaPl ALAN

HESABI:

Dulkadiroğlu Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarih ve20|5140 sayılı kararı ve 11.08.2015
taıih ve 20l5l45g sayılı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis Kaıarı ile onanan ve
Dulkadiroğlu Belediye Meclisinin 03.02.20|6 tarih ve 2016142 sayılı kararı ve |9.07.2016 tarih ve
imar
20161369 sayı1ı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis Karaıı ile onanan uygulama
planı değişikliklerinde eksik olan sosyal ve teknik altyapı alan hesabı:
* 2373.781 m2(|I04.767 m2 + |269.014 m2) Park Alanına,

Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyalve teknik altyapı alanı olaıak;

* 1243,4l6m2'lik Karma Kullanım Alanı için(1243,4t6x

x 0.85 / 150 x 4x22.45)

1.50

949.09 m2,

* 1479.889 m2'IikKonut Alanı için(l479.889 l200

x4x22.45)

664.47 m2,

Toplam 1613,569 m2 sosyal ve teknik altyapı alanına ihtiyaç duyulmaktadır.
ihtiyaç Duyulan Park Alanı :2373.l8l m2
İhtiyaç Duyulan Sosyal ve Teknik Altyapı

:

Alanı

Toplam Ayrılması Gereken Sosyal ve Teknik Altyapı

Alanı :

1613.569 m2

3986.808 m2'dir.

Yapı1an uygulama imar planı değişikliği sosyal ve teknik a|tyapı alan hesabı:

yeşil Alan
Yapılan uygulama imar planı değişikliği ile toplamda 3988.158 m2 yüzölçtimlü
ile ihtiyaç olan
ve |245.052 m2 yizölçtımlü İbadet Yeri tanımlanmış olup, yapılan plan değişikliği
3986.808 m2 sosya| ve teknik altyapı a|anı fazlasıyla karşılanmıştır.

17.lt.2ol4 13.10.2015 05.02.2020
MEVCUT TADILAT TADİLAT TEKLİF
2373J81 .1t04,767 -1269,014
PARK ALANI
04,12.2013

|269.0t4
1268,775
1479,889
AT KONUT ALANI
1243.416
KARMA KULLANIM
igaıpr YERI

Plan

T

lto

3988.158

1245.052
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tPlanda açıklanmayan hususlarda3|94 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelik htiki.imlerine
ve yüriir1tikte olan mevcut imar planı lejandlarına ve notlarına uyulacaktır." Denilmektedir.
MekAnsal Planlar Yapım Yönetmeliği,
Mek6nsal planlama kademeleri ve ilişkileri
Madde 6 _ (1) Mekönsalplanlar kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mek6nsa1 Strateji
Planları, Çevre Düzeni Planlaxı ve imar Planları olarak hazırlant. Buna göre planlama kademeleri,
Planı, Nazım
üst kademeden alt kademeye doğru sırasıyla; Mekhrısal Strateji Planı, Çevre Düzeni
imar Planı ve Uygulamaimat Planından oluşur.

(2) Mekönsal plan|ar, plan kademelenmesine uygun olarak hazır|anıt. Her plan, planlar
uygun
arası kademeli birliktelik ilkesi uyannca yiirürlükteki üst kademe planların kararlarma
olmak, raporu ile büttin oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır.

Madde 26i (I) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, siırekliliğini, bütünlüğünü,
ve nesnel
sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararL amaçlı, teknik
gerekçelere dayanılarak yapılır.

(2) imar planlarında sosyal ve teknik a|tyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi

esastır.

plan
Ytirürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik a|tyapı standartlafinı düşüren
de ği şikl

i

ği y apı|aırıaz.

(3) imar planlaıında bulunan sosyal ve teknik a|İyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi

yapılmaz, Zorun|ı
veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça
hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:
ait
(b) imar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik a|tyapı alanlaıının ve kamuya
bu tesislerin hitap
sosyal ve külttirel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak
yapılabilir. Eşdeğer alanın
ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle
yerinin değiştirilmesinde,
ayrılmasında yüzölçiimü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların
içinde kalması, yaya
mevcut plandaki hizmeİ etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge
yapılmasına müsait
erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin
olması zorunludur.
altına
(c) Düzenleme ortaklık payından elde edilen alanların yüzölçümleri toplamının
miktarlaıı, düzenleme ortaklık
düşülmemek kaydıyla, plan değişikliği ile kaldırılan yol alanlalının
kullanılabilir'
payından oluşturulan park, çocuk bahçesi, meydan gibi açık ve yeşil alan|arda
payllna tabi bir
Ancak yol hariç düzenleme ortaklık paynatabi bir kullanımın kamu ortaklık
tabi alanın hizmet
kullanıma dönüştiirülmek istenilmesi halinde, düzenleme ortaklık payma
edeceği etki alanında eşdeğer bir alan ayrılır'
(s)

verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlaıının
nüfus yo

artırılmasına dair

slto
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ihtiyacı olan sosyal ve teknik a|tyapı alanları standartlara uygun olarak
plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.
(a) Artan nüfusun

Madde 31 (2) Plan teklifleri; Kanun ve bu Yönetmelik htiki.imleri uyarınca, planın
kademesi ve ttirtine göre üst kademe planlar, planlama esaslarr, yapılan ana|iz ve kararlar ile
birlikte gerekçesi, planın kent büttiniine ve çewesine etkisi ve uyumu, ulaşım sistemi ile
büti.inleşmesi, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarının sağlanmasl, kentsel doku Ve
yaşanabilirlik hususları kapsamında değerlendirilir.'' denilmektedir.
3194 sayılı İmar Kanunu

Ek Madde
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Bin metrekareden az olmamak kaydıyla oluşmuş adalarda;

ada bazında

nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina ytiksekliğini arİtıtan veya fonksiyon değişikliği
getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik a|tyapı kullanımları;
adanın merkezine enfazla 500 metre yarı çaplı alanda karşılanmak zorundadır.

Taşınmaz maliklerinin tamamrnın talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı
değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanrn artan değerinin tamamı değer artış payı olarak
alrnır. Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen
bedel tespit esasları gözetilir.
İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti 6362 sayıIı
Kanuna göre yetkilendirilmiş lisanslı en aZ iki gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafindan plan

değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer'i plan koşullarındaki değer tespiti ile birlikte

değişiklik sonrasl değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalama yeni değerden az olmamak
izete, idarece oluşturulan kıürmet takdir komisyonu taraflndan belirlenir. Değer artış payı, en geç
taşrnmazrn ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenir. Kıymet takdir
komisyonı.ınca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla
ilişkin olarak 2I3 sayıIıKanunun mi.ikerrer 298 inci maddesi uyarmca tespit ve ilön edilen yeniden
değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak İzere arttırılarak uygulanır.

Taşınmazın değer artışına tabi olduğu tapu kütüğiine şerh edilir. Emsal, inşaat alanı, yapı
yüksekliği ve kullanım amacl değiştirilmemek kaydıyla yapılacak ruhsat tadilatları haıiç, değer
artış payı ödenmeden yapı rüsatı düzenlenemez.

Değer artış payı tutarları taşıııırıaz maliklerince; Bakanhk muhasebe birimi hesabına
yatırılır. Yatırılan tutarların;
Büyiıkşehir belediyesinin olduğu illerde; Yo2s'ibüyfüşehir belediyesinin ilgili hesabına,
yo25'iilgili ilçe belediyesinin ilgili hesabrna, o^25'iBakanlığın Dönüşiİm Projeleri Özel Hesabına,
a)

b) Büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise; Yo40'ı imar planı değişikliğini onaylayan
hes aba, Yo3 0'

ı

B

akanlığın

D

önüşiim Proj eleri Özel Hesabına,

s/Lo
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c)Bakanlıkça onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer artışının yo75'i
Bakanhğın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, kalan değer artış payının; büytikşehir belediyesinin
olduğu illerde yols'i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, Yol}'u ilgili ilçe belediyesinin ilgili
hesabına; büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise Bakanlık payının dışındaki kalan değer artış
paymm tamamr plan değişikliğinin yapıldığı yerdeki ilgili idarenin açılacak ilgili hesabına,
beş iş günü içerisinde aktarılır ve (a) bendine göre kalan değer artış payının Yo25'i, @)
bendine göre kalan değer artış payının Yo30'u ile imar planı değişikliğinin diğer genel bütçeli
idareler taıaflndan onaylanması durumunda değer artış payının tamamr genel bütçeye gelir
kaydedilir.

"

denilmektedir.

Dulkadiroğlu ilçesi, Dulkadiroğlu Mahallesi 1651 ada ll,I2,l3,l4,15,16 nolu parseller,
1581 ada kızeyi,1530 ada ile 153! ada arası, Şeyhadil Mahallesi 416 ada 101 parsel batısı ve
Yenişehir Mah. 7848 ada l parsel giineyi, 3579 ada giineyi ile ilgili konu Başkanlık Makamı ile
görtişülmüş ve giindeme alınması kesinleşmiştir. İlgi (a) yan ve eki 1/1.000 ölçekli Uygulama
imar Planı değişiklik teklifi ekte sunulmuş olup, ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayl,
yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler i|e,3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı kanunun,7b ve
14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında kuat alınmak İzere Büyi.ıkşehir Belediye
Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini aru ederim.
Dulkadiroğlu ilçesi Dulkadiroğlu Mahallesi 1561 ada tt'l2-l3'l4'l5'
16 nolu parseller, 1581 ada kızeyi,1530 ada ile 153l ada arası, şeyhadil müallesi 416 ada 101
parsel batısı, yenişehir mahallesi 7848 ada 1 parsel gtfuıeyi, 3579 ada güneyine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği üzerinde Komisyonumuzcayapılaı inceleme neticesinde;

KoMiSYoN GÖRÜŞÜ:

ilçe Meclis kararı ve eki teklif plan paftası Komisyonumuzca[ygun görülmüştür.

M
Ko

(

üy.

Başkanı

Ç

üy.
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KONU: onikişubat İlçesi Üngüt Mah. 9393 ada2 parsel ve doğusuna ilişkin
Planı değişikliği ile ilgili teklifi.

Tarihi: 03.09.2020
1/5.000 ölçekli İmar

KOMİSYON İNCELEMESİ: Başkanlık Makamınca komisyona

havale edilen İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı'nın 14,07.2020 tarihli ve 23132 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

İıgi:

a) onikişubat Belediyesi'nin 15.06.2020 tarihli

b) 12.08.2014

ve 8428 sayılı yazlslve ekleri.

tarihli,l4l2 sayılı Büyfüşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve

12'08.2014

tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
onikişubat Belediye Başkanlığı'nın ilgi (a) yazısı ile; onikişubat ilçesi Üngüt Mah. 9393
ada2 parsel ve doğusuna ilişkin hazırlaı:rrıış olan 1/5.000 ölçekli nau,lm imar planı değişikliği,
5216 sayıllı Karıunun 7(l-b) bendine göre işlem yapılmak üzere tarafımızailetilmiştir.

vıÜı,xİynr
Dosyasında yapılan incelemede onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mah Üngüt Mah. 9393 ada 2
parselin onikişubat Belediyesine ait olduğu, doğusunda ki plan değişiktiğine konu alanın ise
kamuya terkli olan olduğu tespit edilmiştir.

MER'İ

AKİ DURUM

Üngüt Mah. 9393 ada2 pwsel ve doğusunda ki plan değişikliğine konu alan sırası ile;
* Mer'i nazlm imar planında 9393 ada 2 parselin bulunduğu alan park alanı tanımlı iken
14.08.2018 tarih 20181454 Kahramanmaraş Büyi.ikşehir Belediye Meclis kararı ile onanmış olan
1/5.000 ölçekli nazum imar planı değişikliği ile ticaret alanı tanımlanmıştır.

Akabinde yine Kahramanmaf,aş Büyükşehir Belediyesinin 30.12.2019 taih20I9l25I-44
sayılı kararı ile onanmış olan nazlm imar planı değişikliği ile 9393 ada 2 parselin bulunduğu
alandaki ticaret alanı kaldırılarak park alanına dönüşti.irülmüş, bu alanın doğusunda bulunan ve
teklif dosyada plan değişikliğine konu olan alanda tanımlı olan park alanı kaldırılarak Ticaıet
alanına dönüştürülmü ştür.
*

Mer'i 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında9393 ada2 parselin bulunduğu alan park
alanı tanımlı iken 14,08.2018 taıih 2018/454 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye meclis karaıı
ile onanmış olan naz:ım imaı planı değişikliğine uygıın olarak hazırlaıırrıış olan 1/1.000 uygulama
imar planı değişikliği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.l2.20l8 tarih20l8l704
sayılı kararı ile K2 kitle nizam Ticaıet Alanı tanımlanmış olduğu görülmektedir.
Üngüt Mah. 9393 ada2 parsel doğusunda ki plan değişikliğine konu alan ise mer'i 1/1.000
ölçekli uygulama imar planında park alanı tanımlıdır.
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Nazım imar planı değişikliği teklif paftası incelendiğinde;

Üngüt Mah.9393 ada2 parsel üzerinde tanımlı olan park alanının tamamrnın kaldırılarak
Ticaret Alanı ( yaklaşık 1r7|3,55 m2) tarumlandığı, kaldırılan park alanına eşdeğer alan olarak ise
doğusunda bulunan plan değişikliğine konu alanda mer'i flazlmimar planında tanımlı olan Ticaret
Alanının kaldırılaıak Park Alanı ( yaklaşık l,713,53 m2) tanımlandığı görülmektedir.

ALAN KULLANIMLARI

KULLANTM
Park Alanı
Ticaret Alanı

(m2)
l,7l3,55
l,7l3,53

MEVCUT

(m2)
l.713,63
l3l3,55

TEKLIF

FARK (m2)
+ 0,13
_

0,13

Nazım imaı planı değişikliğine ilişkin olarak onikişubat Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü'nün 05.06,2020 twihE,7950 sayılı yaz;ıfl ile kurum görüşü alınmış olup ilgili yazılar
dosyasında bulunmaktadır.

Nazım imar planı değişikliği teklifi plan açıklama raporunda;

''NAZIM İvıan PLANI DEĞİŞİKLIĞİ cpnpKçE RAPORU
1.

PLANLAMA ALANININ KONUMU

onikişubat İlçesi M37CL7B nolu 1/5000 ölçekli imar paftas ı x : 4|63000_ 4163500 y :
574000_574500 koordinatları arasında bulunan alanda nazlm imar planı değişikliği yapılmıştır.
Planlama alanı9393 ada2 paısel ile bu parselin doğusunu kapsamaktadır.
2.

MEVCUT PLAN DURUMU

2,l. Çevre Düzeni Planındaki Durumu
Planlama alanı Kahramanmaraş l/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre kentsel
meskün alan olarak tanımlıdır.
2,2. Nazım İmar Planındaki Durumu

Planlamaya konu 939312 nolu parsel nzlm imar planında paık alanı olarak, bu alanın daha
doğusundaki alanise ticaret alanı olarak tanımlıdır.
2.3 .

ıJy gulama İmar Planındaki Durumu

Planlamaya konu 939312 nolu parsel uygulama imar planındaK2 ticaret alanı olarak, bu
alanın daha doğusundaki alan ise park alanı olarak tanımlıdır.
3.

MüLKIYET BILGİSİ

939312 nolu parsel

onikişubat Belediyesi'ne ait olup doğusundaki değişikliğe uğrayan alan

ise terkli alandır.
4

VE KURULU Ş GÖRÜŞLERİ
2/s
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Planlama alanı için onikişubat Belediyesi Paık Bahçe
Müdtirlüğü,nden 05.06.2020 tatih
ve 7950 sayılı görüşü alınmıştır.
5.

JEoLoJir yapı

Planlama alarıı, iller Bankası A.Ş. taraflndan yaptırılarak
30.03.2011 tarihinde onaylanan
jeolojik ve Jeoteknik etüt raporuna göre;
UA-l (uygun alan-zeminortam), olarak tanımlanmıştır.
6.

PLANIN AMACI VE GEREKÇESİ

Planlama alanında daha önce nazlm imar planı değişikliği
yapılarak g3g3l2 parselde
tanımlı ticaret alanı daha doğuya taşınmış, g3g3/2 parsel ise park
alanı olarak tanımlanmıştır.
onikişubat Belediyesi'nce planlama alanının tekraı önceki
plan durumuna getirilmesi yöniinde
plan değişikliği talebi bulunmaktadır.
7.

PLANLAMA KARARLARI

Yukarıda anlatılan talep doğrultusunda; g3g3/2 parselde tanımlı park
alanı ticaret alanı
olarak önerilmiş, buradan kaldırılan park alanına ise
daha doğuda bulunan ticaret alanı kaldırılarak
yer verilmiştir.

ALAN KULLANIMLARI

KULLANIM
Ticaret Alanı
Park Alanı
8.

(m2)
l.713,64
6.486,91
MEVCUT

öNenİ

1mz;

l.713,56
6.486,99

SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI DEĞERLENDIRMESİ

Yapılan imar planı değişikliği ile planlama alanının bir önceki plan
durumuna geri
dönülmüşttir. Herhangi bir donatı alanı veya teknik altyapı
eksikliğine sebep olunmamış olup

olumsuzluk içermemektedir.
9.

YASAL ÇERÇEVE

Plan ve plan notlalında belirtilmeyen durumlarda 3194 sayı|ı
İmar Kanunu,na, ilgili tiim
yönetmelik ve diğer kanunlara uyulacaktır.'' denilmektedir.
Mekönsal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 26;

''(l)İmaı planı değişikliği; plan anakararlarını, sürekliliğini, bütiınlüğiİnü,
sosyal ve teknik
altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yarufl amaçlı, teknik
ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yapılır.

(2) İmar planlarında sosyal Ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi

esastır.

Yi.inirlükteki imar planlarında öngönilen sosyal ve teknik altyapı
standartlarını düşiiren plan

3/s
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(3) İmar planlarında bulunan sosyal ve

teknik altyapıalanlarının kaldırılması, küçültülmesi
veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılm
az. Zorunlu
hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:
(a) imar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki
tesisi
gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görtişü alınır.
(c) Düzenleme ortaklık payından elde edilen alanlafin ytizölçiımleri toplamının altına
düşülmemek kaydıyla, plan değişikliği ile kaldırılan yol alanlarının miktar|wı, dizenleme
ortaklık
payından oluşturulan park, çocuk bahçesi, meydan gibi açık ve yeşil a|anlwda
kullanılabilir.
Ancak yol hariç düzenleme ortaklık payna tabi bir kullanımın kamu ortaklık paynatabi
bir
kullanıma dönüştiiriilmek istenilmesi halinde, düzenleme ortaklık pay111a tabi alanın hizmet
edeceği etki alanında eşdeğer bir alan ayrılır.
3194 sayılı imar Kanunu

Ek Madde 8- Bin

metrekaıeden az olmamak kaydıyla oluşmuş adalafi,a; ada bazında
nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yiiksekliğini ar:ttıran veya fonksiyon değişikliği
getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik
altyapıkullanımları;

adanın merkezine enfazla 500 metre yarı çaplı alandakarşılanmak zorundadt.

Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı
değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsarun artan değerinin tamamı değer artış payı olarak
alınrr. Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen
bedel tespit esasları gözetilit.
imar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti 6362 sayılı
Kanuna göre yetkilendirilmiş lisanslı en az iki gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafindan plan
değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer'i plan koşullarındaki değer tespiti ile birlikte
değişiklik soffasl değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalama yeni değerden azolmamak
izere, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu taraflndan belirlenir. Değer artış payı, en geç
taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşıt:rrrıaz ma|iklerince ödenir. Kıymet takdir
komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla
ilişkin olarak 2I3 sayılı Kanunun mtikerrer 298 inci maddesi uyaxınca tespit ve ilön edilen yeniden
değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak izere arttırılarak uygulanır.
Taşınmazın değer artışına tabi olduğu tapu kütüğtine şerh edilir. Emsal, inşaat alanı, yapı
yüksekliği ve kullanım affIac.;ı değiştirilmemek kaydıyla yapılacak ruhsat tadilatları hariç, değer
artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemez.

Değer artış payı tutarlan taşınmaz maliklerince; Bakanlık muhasebe birimi hesabına
y att ılır. Yatırılan tutarların;
a) Büyiikşehir belediyesinin olduğu illerde; yo25'i büyükşehir belediyesinin

ilgili ilçe

yo25'i Bakanlığın

ilgili hesabına,

Projeleri Özel Hesabına,
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b) Büytıkşehir belediyesi olmayan illerde isei %o40'ı imar planı değişikliğini onaylayan
idarede açılacak ilgili hesaba,Yo3}'ııBakanlığın Dönüştim Projeleri Özel Hesabına,

c) Bakanlıkça onaylanan imaı planı değişikliğinden kaynaklanan değer artışının yo75'i
Bakanlığın Dönüşiim Projeleri Özel Hesabına, kalan değer artış payının; büyükşehir belediyesinin
olduğu illerde yols'ibüyükşehir belediyesinin ilgili hesabrna, YoI}'ı ilgili ilçe belediyesinin ilgili
hesabına; büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise Bakanlık payının dışındaki kalan değer artış
paymm tamamı plan değişikliğinin yapıldığı yerdeki ilgili idaıenin açılacak ilgili hesabına,
beş iş gtinü içerisinde aktarılır ve (a) bendine göre kalan değer artış payının Yo25'i, (b)
bendine göre kalan değer artış payının o/o30'ıı ile imar planı değişikliğinin diğer genel bütçeli
idareler tarafindan onaylanması durumunda değer artış payının tamamr genel bütçeye gelir

kaydedilir. " denilmektedir.

onikişubat İlçesi Üngüt Mah. 9393 ada 2 parsel ve doğusu ile ilgili konu Başkanlık
Makamı ile görüşülmüş ve gündeme alınması kesinleşmiştir. ilgi (a) yazı ve eki 1/5.000 ölçekli
Nazım İmaı Planı değişiklik teklifi ekte sunulmuş olup, ilgi (d) Başkanlık Genelgesi ve onayl,
yürürli.ikteki kanunlar ve yönetmelikler i|e,3|94 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı kanunun, 7b
maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karut alınmak üzere Büyükşehir Belediye
Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini arz ederim.
onikişubat İlçesi Üngüt Mah. 9393 ada 2 parsel ve doğusuna ilişkin
1/5.000 ölçekli İmar Planı değişikliği üzerinde Komisyonumuzca yapıIan inceleme neticesinde;
52|6 say|ıı kanunun, 7b maddesine göre 1/5.000 ölçekli İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca

KoMiSYoN cÖnÜŞÜ:
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ada 15 (eski 8) parselde 1/1000 ölçekli imar planı

değişikliği ile ilgili teklifı.

KoMİsYoN İNCELEMESİ:

Başkanlık Makamınca komisyona havale edilen İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı'nın 2|.08,2020 tarihli ve 27922 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

İıgl:

E.l 1374 sayıIı onikişubat Belediyesi yaz,sı ve eki 0l.07,2020 tarih
sayılı onikişubat Belediye Meclis kararıve ekleri

a) 29,07.2020 tarih|i ve
20201130

b) 12.08.2014 tarihli, l4I2 sayıIı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12.08.2014
tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
onikişubat Belediye Başkanlığı'nın ilgi (a) yazısı ile; onikişubat İlçesi Barbaros Mıah,209
ada 15 (eski 8) parsel içinhazırlaıımlş olan U1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,
onikişubat Belediyesi'nin 0l.07.2020 tafihve 2020lT30 numaralı onikişubat Belediyesi Meclis
Kararr ile uygun bulunaıak, 52t6 sayılı Kanunun 7(1-b) bendine ve l4'tincü maddelerine göre
işlem yapılmak üzere tatafımıza iletilmiştir.

nıÜı,rİynr
Dosyasında yapılan incelemede; onikişubat İlçesi Barbaros Mah. 209 ada 15 parselin
Madosa Tekstil ve Gıda San. Ve Tic. A.Ş.'ye ait oldugu görtilmektedir.

MER'İ PLANLA RDAKi DIIRUM
onikişubat İlçesi Barbaros Mah. 209 ada 15 (eski 8) parsel mer'i 1/5.000 ölçekli naz:lm
imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında ise
Konut dışı kentsel çalışma alanı tanımlı olup yapılanma şartları E:1.00 hmax:serbest, kuzey ve
güney cephesi ön bahçe mesafesi 10.00 m., doğu cephesi yan bahçe mesafesi 10.00 m. şeklindedir.

İr,ÇB

vrrcr,is x.LnLnr

onikişubat ilçe Belediye Başkanlığı'nın 0l.07.2020 tarih ve 20201130 numaralı meclis
kararında;

'... Komisyon Görüşü: Barbaros Mah. 209 ada 15 parseldeki imar plan tadilatı talebi
komisyonumuzca incelenmiş olup, teklif çizimdeki şekliyle komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
olunur
t/5
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KARAR: Barbaros }lah.209 ada

Tarihi: 03.09.2020

15 parselde imar plan tadilatı talebi İmaı Komisyonu

Raporu doğrultusunda oy birliği ile aynen kabul edilmiştir." ifadesi yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME VE soNUC:
Uygulama imar planı değişikliği teklif paftası incelendiğinde onikişubat İlçesi Barbaros
Mah. 209 ada 15 (eski 8) parselde mer'i uygulama imar planında doğu cephesinde 10.00 m.
tanımlı olan yan bahçe mesafesinin 3.00 m.'ye düştırüldüğü görtilmektedir. Taşınmazın diğer
bahçe mesafeleri, KAKS değeri ve yaplyüksekliğinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

onikişubat Belediyesi 09.06.2020 tarih 8086 sayılı yazı eki 05.06.2020 tnih 20201104
sayılı onikişubat Belediye Meclis Kararı ile onikişubat ilçe sınrrlarr içerisinde mer'i uygulama
imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı tanımlı alanlatda hmax: serbest yapılaşma
koşullarının Yençok=50.00 m. olarak değiştirilmesi yöniinde 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği teklif etmiş olup, söz konusu uygulama imar planı değişikliği 16.07.2020 taİhB.23l96
sayılı yazımız ile değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak izere Kahramanmaraş Büyiikşehir
Belediye Meclisine iletilmesi için İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilmiş
olup, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafindan incelemesi devam etmektedir. Uygulamada
farklılık oluşmaması adına ilgi (a) uygulama imar planı değişikliği teklifinin yukarıda belirtilen
Yençok:50.00 m. srnırlaması getirilmesi talebi çerçevesinde de değerlendirilmesinin uygun
olac ağı düştinülmekte dir.

Bunun yail sra 08.08.2019 tarih 19569 sayılı yazı ile Madosa Tekstil ve Gıda A.Ş.
tarafindan Baıbaros Mah. 209 ada eski 8 parselin nazlm imar planı değişikliği ile Sanayi Alanı
tanımlanması talep edilmiş olup, söz konusu talep 16.09,2019 taihE.24600 sayılı yazımızile
değerlendirilmek Ve hakkında karar alınmak 7ızere Ka}ıramanmaraş Büyiıkşehir Belediye
Meclisine iletilmesi için İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanhğına gönderilmiş olup, söz
konusu talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından incelemesi devam etmektedir.
Plan değişikliği teklifine ilişkin plan açıklama raporunda;

"PAFTA NO:1/1000: M37-c-18-c-1-c 209 ADA

15

NOLU PARSEL

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLIĞİ ı.çırrAMA VE GEREKÇE RAPoRU
1-

PLANLAMA ALANININ KONUMU

Planlama alanı Kahrİımanmaraş ili onikişubat ilçesi Baıbaros mahallesi 1/1000 M37-c-18c_l-c imar paftalarında209 ada 15 nolu paıselde kalmaktadır.
2.

MEVCUT PLANDAKI DURUMU

2.a.

durumu:
2/s

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHiR BELEDiYE MECLİSİ

RAPOR
RaporNo:2020l {5!L

İıı,r.q,n

VE BAYINDIRLIK KoMİSYoN RAPoRU

6-p
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Planlama alanı mevcutnazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı tanımlıdır.
2.b. Uygulama imar planındaki durumu:

Planlama alanı mevcut uygulamaimat planında konut dışı kentsel çalışma alanı tanımlıdır.
3.

MüLKIYET BİLGISİ

Kahramanmaraş

ili onikişubat ilçesi

Barbaros mahallesi 209 ada 15 no'lu parsel Madosa

tekstil ve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş adına tapuda tescillidir.
4.

JEoLoJİr yapı

Planlama alanı 30.03 .20ll tarihinde iller bankası tarafindan onaylanan imar planına esas
jeolojik_jeoteknik etüd raponrna göre yerleşime uygunluk haritasında Öa-s.ı.ı alanında
kalmaktadır.
5.

PLANIN GEREKÇESİ

Mevcut imar planında konut dışı kentsel çalışma alanında kalan Kahramanmaraş ili
onikişubat ilçesi Barbaros mahallesi 209 ada 15 nolu parselde planlanmakta olan yatırım için
proje hazırlığı yapıldığını, ancak zeminde yapılacak alanın yetersiz kalması nedeniyle, paıselin
doğu cephesindeki yan bahçe yapı yaklaşma mesafesinin 3 metreye düşiiriilmesi istenmektedir. Bu
nedenle a\anda uygulama imaı planı değişikliğine gidilmi ştir.
6.

PLANLAMA KARARLARI

Uygulama imar planı değişikliği:

Yapılan uygulama imar planı değişikliğinde; Kafuamanmaraş ili onikişubat ilçesi
Barbaros mahallesi 209 ada l5 nolu parselin doğu cephesindeki yan bahçe yapı yaklaşma mesafesi
3 metre tanımlanarak, uygulama imar planı

değişikliği hazırlanmıştır.

Plan Notları:
* Planda açıklanmayan hususlarda3|94 sayılı imar kanunu,

ilgili yönetmelik hüki.imlerine

ve yürtirlükte olan mevcut imar planı lejandlarına ve notlarına uyulacaktır.

7.SOSYAL

VE TEKNİr arryı.Pl ETKİ DEĞERLENnİnirvıpsi

Mekansalplanlar yaplm yönetmeliği madde 26-7'de '' yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım
sistemini etkileyen imar planı değişikliklerinde kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin
belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla ayflca kentsel teknik altyapı etki
değerlendirmesi raporu, analizihazırlanıt veyahazırlatılır.'' denmektedir.

Yapılan uygulama imar planı değişikliği ile Kahramanmaraş ili onikişubat ilçesi Barbaros
mahallesi 209 ada 15 nolu paıselin doğu cephesindeki yan bahçe yapı yaklaşma mesafesi 3 metre
uygulama imar planı değişikliği hazırlanrrııştır. Dolayısı ile yapılan uygulama imar
vç teknik a|tyapı
, sürekliliğini,
315
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dengesini, Nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adetini, bina yiıksekliğini ve Kentsel ulaşım sistemini
etkilememiştir.

Bu nedenlerle yapılan uygulama imar planı değişikliğinin "Yoğunluk Arttırma ve Kentsel

Ulaşım Sistemini Etkileme'' başlıkları

ile alakalı

herhangi eksiklik veya

sorun

oluşturmamaktadrr. " Denilmektedir.

Mek6nsal Planlar Yapım Yönetmeliği

''Madde 26; (l)imat planı değişikliği; plan ana kararlarrnı, siirekliliğini, bütiınlüğünü,
sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yaİafl amaçlı, teknik ve nesnel
gerekç el ere day anılaruk yapı lır.'' deni lmektedir.
3l94 sayılı İmar Kanunu

''Ek Madde 8- Bin metrekareden az olmamak kaydıyla oluşmuş adalatda; ada bazında
nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yiiksekliğini arfit:uarı veya fonksiyon değişikliği
getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültiırel tesis, sosyal ve teknik a|tyapı kullanımlaxı;
adanın merkezine enfazla 500 metre yarı çaplı alanda karşılanmak zorundadır.

Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı
değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak
alınrr. Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen
bedel tespit esasları gözetilit.
imar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti 6362 sayılı
Kanuna göre yetkilendirilmiş lisanslı en az iki gayrimenkul değerleme kuruluşu taraflndan plan
değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer'i plan koşullarındaki değer tespiti ile birlikte
değişiklik soffasl değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalanıa yeni değerden az olmamak
İzete, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu taıaflndan belirlenir. Değer artış payı, en geç
taşınmazın

ilk

satışında veya ruhsat aşamasında taşır:.rırıaz maliklerince ödenir. Kıymet takdir
komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla
ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun miikerrer 298 inci maddesi uyarmca tespit ve i16n edilen yeniden
değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak :iızerc arttırılarak uygulanır.

Taşınmazın değer aıtışına tabi olduğu tapu kütüğüne şerh edilir. Emsal, inşaat alanı, yapı
yüksekliği ve kullanım amacl değiştirilmemek kaydıyla yapılacak rüsat tadilatlaıı haıiç, değer
artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemez.

Değer artış payı tutaıları taşınmaz maliklerince; Bakanlık muhasebe birimi hesabına
yatırılır. Yatırılan tutarların;
a) Büyükşehir belediyesinin olduğu illerde; oh25'i büyi.ikşehir belediyesinin

Yo25'i

ilgili

hesabrna,

ilgili hesabına,Yo25'i Bakanhğın Dönüşiim Projeleri Özel Hesabına,
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b) Btıyükşehir belediyesi olmayan illerde ise; Yo40'ı imar planı değişikliğini onaylayan
idarede açılacak ilgili hesab a, Yo30' u Bakanlığın Dönüştim Proj eleri özel Hesabına,

c) Bakanhkça onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer artışının vo75,i

Bakanlığın Dönüştim Projeleri Özel Hesabına, kalan değer artış payının; büyiikşehir belediyesinin
olduğu illerde Yo|s'i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, YoI}'uilgili ilçe belediyesinin ilgili
hesabına; büytikşehir belediyesi olmayan yerlerde ise Bakanlık payının dışındaki kalan değer artış
paymm tamamı plan değişikliğinin yapıldığı yerdeki ilgili idaıenin açılacak ilgili hesabına,
beş iş gtinü içerisinde aktarılır ve (a) bendine göre kalan değer artış payının Yo25'i, (b)
bendine göre kalan değer artış payının Yo30'u ile imar planı değişikliğinin diğer genel bütçeli
idareler taraflndan onaylanması durumunda değer artış payının tamamr genel bütçeye gelir
kaydedilir. "denilmektedir.

onikişubat ilçesi Barbaros }dah. 209 ada 15 parsel ile ilgili konu Başkanlık Makamı ile
görüşülmüş ve gtindeme alınması kesinleşmiştir. İıgl 1a; ya^ Ye eki lll.000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişiklik teklifi ekte sunulmuş olup, ilgi (b) Başkanhk Genelgesi ve onayr,
yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler ile,3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı kanunun, 7 (1_b)
ve (14). maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkındakarar alınmak :üzerc Büytikşehir Belediye
Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini aru ederim.

KOMİSYON cÖnÜşÜ: onikişubat ilçesi barbaros mah. 209 ada |5 (eski 8) parselde l/l000
ölçekli imar planı değişikliği üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin26 Ağustos 2020 tafihli toplantısında2020l8-e
sayılı kararıyla KDKÇA s kat olduğundan Hmaks:serbest ifadesinin Hmaks=8 kat olması
kaydıyla İlçe Meclis kararı ve eki teklif plan paftası Komisyonumuzca uygun
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Tarihi: 03.09.2020

ölçekli plan değişikliği ile ilgili

teklifi.

K9MİSYçıN İNCELEMESİ: Başkanlık Makamınca komisyona havale

edilen İmar ve Şehircilik

Dairesi Başkanlığı'nın 16.07.2020 tarihlıi ve 23200 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

İıgi:

a) onikişubat Belediyesi'nin o7.o7.2o2o tarihli ve 9866 sayılı yaz:.sl ve eki 05,06.2020
taıih ve 2020197 sayılı onikişubat Belediye Meclis karar ve ekleri.
'

b) t2.o8.2014 tarihli, |4l2 sayılıBüytikşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12.08.2014
tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
onikişubat Belediye Başkanhğı'nın ilgi (a) yazısı ile; onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesinde
monoblok trafo binası için hazı/ıaııırıış olan l/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,
onikiŞubat Belediyesi'nin 05.06,2o2O tarih ve 2020197 numaralı onikişubat Belediyesi Meclis
Kararı ile uygun bu1unarak, 5216 sayıIı Kanunun 7(1_b) bendine ve 14'üncü maddelerine göre
iş

lem yapılmak tzer e Iar afımıza iletilmi ştir.

vıÜr,rİynr
Dosyasınd ayapıIanincelemede; onikişubat İlçesi Ilıca Mah. 25t ada 3 parselin onikişubat

Belediyesi'ne ait olduğu görülmektedir.

MER'i PLANLARDAKİ DURUM
Plan değişik1iğine konu olan onikişubat İl9esi Ilıca Mah. 257 ada 3 parsel mer'i 1/5.000
ölçekli naz|m imar planında Pansiyon Alanı, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında ise Tıırizm
Tesis Alanı,E:|.70,hmax:15,50, ön bahçe mesafeleri 5.00 m. tanımlıdır'

İr,Çr ivıBcr,İs xLn

q.nr

onikişubat ilçe Belediye Başkanlığı'nın 05.06,2020 tarih ve 2020197 numaralı meclis
kararında;

,... Komisyon Görüşü: Ilıca mono blok trafo binası için imar plan tadilatı talebi
incelenmiş olup, planlı alanlar imaı yönetmeliğinin 19. Maddesi çerçevesinde

teklif

uygun
t/4
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Belediye Meclisimize arz olunur.

KARAR: Talep edilen plan tadilatı,

İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda oy birliği ile

aynen kabul edilmiştir." ifadesi yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SoNUÇ:
Uygulama imar planı değişikliği teklif paftası incelendiğinde mülkiyeti onikişubat
Belediyesine ait Ilıca Mah. 251 ada3 parselde tanımlı twizm Tesis Alanının doğu cephesinde ki

5.00 metrelik ön bahçe mesafesinin içerisine yaklaşık 43 m2 trafo alanı tanımlandığı
görülmektedir.

İlçe meclis kararında Komisyon Görüşü kısmında "...p1an1ı alanlar imar yönetmeliğinin

S'

Maddesi çerçevesinde teklif çizimdeki şekliyle komisyonumuzca uygun bulunmuştur."

Denilmektedir. Planlı Alanlax İmar Yönetmeliği Madde 19;

"Bina Derinlikleri Madde 19 -

1)

Bina derinlikleri

I=L-( K x H/2)formulü ile hesaplanır.
Burada:

I:

Bina derinliği

L:

Parselderinliği

K:

Ön bahçe mesafesi

H

Bina yfüsekliği'dir.

=

2) Yukarıdaki formüle göre bulunacak bina derinliği daha fazla olsa bile (40.00) m.den
0/o
daha fazladerin1ikte bina yapılamaz ve her hal_kArda yapılacak binanın taban alanı kat sayısı

40'ı aşamaz.
3) Formüliin kullanılmasl sonucunda (l0.00) m.den az çıkan bina derinlikleri, arka bahçe

mesafesi (2.00) m.den az olmanıakıJzere (10.00) m.ye çıkartılabilir." Denilmektedir. Ancak söz
konusu yönetmelik maddesi ile teklif plan değişikliği arasında bir ilişki kurulamamıştır.

Plan değişikliği teklifine ilişkin plan açıklama raporunda;

,,UYGULAMA İMAR PLANI DEĞiŞİKLİĞi cgngKÇE RAPORU

2/4

KAHRAMANMARAŞ gÜYÜrŞrrrin nrr,ruiyo ıl'ıBcr'İsİ

RAPOR
Rapor No:2020/ ;3(

İvı.Ln VE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

.C

Tarihi: 03.09.2020

4l9l000 y:
onikişubat İlçesi M37Bl8A2B nolu 1/1000 ölçekli imar paftası x:4190900_
planı değişikliği yapılmıştır.
576700-576800 koordinatları arasında bulunan alanda uygulama imar
1.

Mevcut İmar Planı

ada 3 parsel, mevcut imar
Çalışma alanı onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesi sınırlarında,25|
A.Ş. tarafindan bu
planında turizm tesis alanı olarak tanımlı alandır. Akedaş Elektrik Dağıtım
yönünde talebi bulunmaktadır. Bu
alanın imaı planı değişikliği ile trafo alanı olarak tanımlanması
talebe istinaden plan değişikliği hazırlanmıştır.
2. Planlama Çalışması

a|anı
Yukarıda anlatılan talep doğrultusunda; turizm tesisi alanı içinde 42,76 m2 ffafo
tanımlanmıştır.
3. Sosyal ve Teknik

Altyapı Etki Değeflendirmesi

bu tiir teknik
Planlama alanında yeni bir trafo alanı istihdam edilmiştir. Kent genelinde
Sosyal ve teknik a|tyapı
altyapı alanlarının artması teknik anlaırıda kente katkı yapacaktır.
anlamında bir olumsuzluk bulunmamaktadır'
4. Yasal Çerçeve

ilgili tiim
Plan ve plan notlaıında belirtilmeyen durumlarda 3194 sayılı İmar Kanunu'na,
yönetmelik ve diğer kanunlara uyulacaktır." Denilmektedir.
Mekönsal Planlar Yapım Yönetmeliği

;

yönelik çocuk bahgesi,
.,Madde 2aı
Q) Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına
mescit,
yeşil alan, otopark, cep otopaıkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi,
küçtık alan gerektiren
karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artrrıcr
planına aykırılık teşkil eİmez'
fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulm asl nazlmimar
biıtünlüğiınü,
Madde 26; (I) imar planı değişiktiği; plan ana kararlarını, silrekliliğini,
yara]L amaçlr, teknik ve nesnel
sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu
gerekçelere dayanılarak yapılır.
esastır'
(2) imar planlarında sosyal Ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi
düştiren plan
Ytirürliikteki imar planlalında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını
ll

314
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ivı^q.n

vE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

öc

Tarihi: 03,09.2020

Makamı ile
onikişubat ilçesi Ilıca Mah. 25:. ada 3 parsel ile ilgili konu Başkanlık
Uygulama
ve gündeme alınması kesinleşmiştir. ilgi (a) ya^ve eki 1/1'000 ölçekli

görüşülmüş

ve onayl'
imar Planı değişiklik teklifi ekİe sunulmuş olup, ilgi (b) Başkanlık Genelgesi

sayılı kanunun, 7 (1-b)
yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler i|e,3|94 sayılı imaı Kanunu,52|6
lJzerc Büyiıkşehir Belediye
ve (14). maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkındakarar alınmak
Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini arz ederim'
İlçesi Ilıca Mah. 251 ada 3 parselde 1/1.000 ölçekli plan
ilçe Meclis kararı ve eki
değişikliği üzerinde Komisyonumuzca yapı]ran inceleme neticesinde;
teklif plan paftası Komisyonumuzca uygun görülmüştür'

K9MİSY9N cönüŞü: onikişubat

AŞoĞLU

üy.

Başkanı

üy.

4/4

RAPOR

KAHRAMANMARAŞ BIIYÜKŞEHİR BELEDiYE MEcLİsİ

Rapor No:2020l (3Q
İvr.q.n

KQNUı onikişubat ilçesi

VE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

Tarihi: 03.09.2020

döngele mah. l43 ada372 parsel batısında 1/1.000 ölçekli uygulama

imar planı değişikliği ile ilgili teklifi.

KOMİSY9N İNCELEMESİ: Başkanlık Makamınca komisyona havale edilen İmaı ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı'nrn 23.07.2020 tuihli ve 24398 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

İıgi:

a) 10.07.2020 tarih|ive |0124 sayılı onikişubat Belediyesi yazlsl ve eki dosya.
b) 12.08.2014 tarihli,

l4l2

sayılıBüyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve t2.08.20t4

tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
onikişubat Belediye Başkanlığı'nın ilgi (a) yazısı ile; onikişubat İlçesi Döngele oteller
Bölgesinde monoblok trafo binası için hazırlanrrıış olan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı

değişikliği, onikişubat Belediyesi'nin 05.06,2020 tarih ve 2020195 numaıalı onikişubat
Belediyesi Meclis Kaıarı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı Kanunun 7(1-b) bendine ve l4'tincü
maddelerine göre i şlem yapılmak ljızer e tatafımıza iletilmiştir.

vrÜr,rİyrr
Dosyasında yapılan incelemede; onikişubat İlçesi Döngele Mah.

l43

ada 372 paıselin

batısında bulunan plan değişikliğine konu alanın kamuya terkli alan olduğu göriilmektedir.

MER'i PLANLARDAKİ DURUM
Plan değişikliğine konu olan onikişubat İtçesi Döngele Mah. l43 ada 372 pnse|in
batısında bulunan plan değişikliğine konu alan mer'i 1/5.000 ölçekli nazlm imar planında Termal

Turizm Alanı, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında ise park alanı tarırmlıdır.

İı,Çn ıvrncr,is xı.n ARI
onikişubat İlçe Belediye Başkanlığı'nın 05.06.2020 tarih ve 2020195 numaralr meclis
kararında;

MBK trafo binası için imaı plan tadilatı
talebi komisyonumuzca incelenmiş olup, planlı alanlar imaı yönetmeliğinin t9. Maddesi
'... Komisyon Görüşü: Döngele oteller Bölgesi

çerçevesinde teklif çizimdeki şekliyle komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Belediye Meclisimize arz olunur.

KARAR: Talep edilen plan tadilatı, imar Komisyonu Raporu doğrultusunda oy birliği ile
kabul

ifadesi

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHiR BELEDiYE MEcLİsİ

RAPOR
Rapor No:20201 A1

İnı.q,R

VE BAYINDIRLIK xonnİsyoN RAPoRU

5-s

Tarihi: 03.09.2020

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ!
Uygulama imar planı değişikliği teklif paftası incelendiğinde onikişubat İlçesi Döngele

Mah. I43 ada 3723 paıselin batısında bulunan plan değişikliğine konu park alanın kuzey
cephesinde yaklaşık 53,36 m2 ffafo alanı tanımlandığı görülmektedir. Tanımlanan trafo alanının

etrafi paık alanı ile çevrili olup, yoldan cephe alma durumu bulunmamaktadır. Yola cephesi
bulunmadığı için trafo alanınatapı çıkarılması aşamasında problem yaşanacağı öngörülmektedir.
Plan değişikliği teklifine ilişkin plan açıklama raporunda;

,.UYGULAMA İMAR PLANI ırĞiŞİxr,İĞİ crnnKÇE RAPORU
onikişubat İlçesi 29E1B nolu 1/1000 ölçekli imat paftasl x = 46800-46900 y

:

28200-

28300 koordinatları arasında bulunan a\andauygulama imaı planı değişikliği yapılmıştır.
1.

Mevcut imar Planı

Çalışma alanı onikişubat İlçesi Döngele Mahaltesi sınırlarında, l43 ada 372 parsel,
mevcut imaı planında park alanı olarak tanımlı alandır. Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. taraflndan
bu alanın imar planı değişikliği ile trafo alanı olarak tanımlanması yönünde talebi bulırnmaktadır.

Bu talebe istinaden plan değişikliği hazırlanmıştır.
2. Planlama Çalışması

Yukarıda anlatılan talep doğrultusunda; park alanı içinde yaklaşık 53,36 m2 büyüklüğiınde
trafo alanı tanımlanmıştır.
3. Sosyal ve Teknik

Altyapı Etki Değerlendirmesi

Planlama alanında yeni bir trafo alanı istihdam edilmiştir. Kent genelinde bu tiir teknik

altyapı alanlarının artmasr teknik anlamda kente katkı yapacaktır. Sosyal ve teknik altyapı
anlamında bir olumsuzluk bulunmamaktadır.
4. Yasal Çerçeve

Plan ve plan notlarında belirtilmeyen durumlaıda 3194 sayılı imar Kanunu'na, ilgili tiim
yönetmelik ve diğer kanunlara unılacaktır." Denilmektedir.
Mekönsal Planlar Yapım Yönetmeliği

"Madde 2a; Q) Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi,
yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit,
muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcr küçük alan gerektiren
nazlm imar planına aykırılık teşkil etmez.
ve bu

KAHRAMANMARAŞ rÜyÜrŞrrıİn gplruiyrc ıvrBcr,İsi

RAPOR
Rapor No:2020//JQ

iına,n VE BAYIIv)IRLIK KoMİsYoN RAPoRU

Tarihi: 03,09.2020

Madde 26; (|)imw planı değişikliği; plan ana kararlarrnr, siirekliliğini, bütiınlüğtinü, sosyal
Ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yatafl amaçlı, teknik ve nesnel
gerekçelere dayanılarak yapılır.

(2) İmar planlaıında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastrr.
plan
Yiirtirliİkteki imar p1anlarında öngörtilen sosyal ve teknik altyapı standartlaxını düşiİıen
deği

şikliği

y apılarrıaz.''

denilmektedir.

onikişubat İ1çesi Döngele Mah. oteller Bölgesi |43 ada 372 parselin batısında bulunan
plan değişikliğine konu alan ile ilgili konu Başkanlık Makamı ile görüşülmüş ve giindeme
teklifi
alınması kesinleşmiştir. ilgi (a) yazıve eki l/l.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik
ve yönetmelikler
ekte sunulmuş olup, ilgi (b) Başkanlık Genelgesi Ve onayl, yiiriırliıkteki kanunlar
5216 sayılı kanunun, 7 (1-b) ve (14). maddelerine göre

ile,

3194 sayılı İmar Kanunu,

iletilmesi
değerlendirilmek ve hakkınd a karat alınmak izere Büyükşehir Belediye Meclisimize

hususunda gereğini arz ederim.

K9MİSY9N cönüŞüı onikişubat itçesi

döngele mah. 143 ada372 parsel batısında 1/1.000

neticesinde;
ölçekli uygulama imar planı değişikliği üzerinde Komisyonumuzcayapıları inceleme
Meclis katwı ve eki
Trafo alanrnın yola kadar ızatı|araktrafo alanına dahil edilmesi şeklinde İlçe

teklif plan paftası tadilen Komisyonumuzca vy gırl görülmüştiir.

AŞoĞLU

üy.

ALIÇ

Alper AKBAŞ

üy.

üy.

3/3

RAPOR

KAHRAMANMARAŞ BÜvÜxŞEI{İR BELEDİYE MECLİSİ

RaporNo:2020l 13İ

iryıl.n VE BAYINDIRLIK KoMİSYoN RAPoRU

5-t

Tarihi: 04.09.2020

K9NU: Göksun İ1çesi, Mer'i uygulama imar planında tanımlı olan ve harbiye mahallesi, 306,308
ve 595 adalardaki mütelif parselleri kapsayan uygulama srnrrrnda düzenleme yapılması ile
alakalı, uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi.

Başkanlık Makamınca komisyona havale edilen İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanhğı,nın 14.08.2020 tarih|i ve 27|74 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

KoMİsYoN İNCELEMESİ:
Teklif yazısında;

İlgi:

a) Göksun Belediye Başkantlğı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'niin, 16.04.2020 tarih ve
874 sayılı ya^flve ekindeki, 1/1000 ölçekli uİı degişiklik teklifı dosyası
b) 12.0s.2014 tarihli,

|4l2 sayılıBüyükşehir Belediye Başkanlığı

Genelgesi ve 12,08.2014

tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
ilgi

(a) yazLve ekindeki, 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişiklik

teklifi dosyası ile;

Göksun ilçesi, Mer'i Uygulama İmar Planında tanımlı olan ve Harbiye mahallesi, 306,308 ve 595
ada1aıdaki muhtelif parselleri kapsayan uygulama sınrrında düzenleme yapılması amacıyla
görülen,
hazır|ananve Göksun Belediye Meclisi'nin , o2.o3.2020 tarih ve 31 sayılı kararı ile uygun
ölçekli Uygulama İmar Planı (ıN:uİı-46825905) değişiklik teklifi, 5216 sayılı

1/1000

Büyükşehir Belediye Kanununun, 7b

ve 14.

maddeleri kapsamında değerlendirilmek izere,

Başkanlığımıza iletilmiştir.

ıvrÜr,riyrr
1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişiklik teklifine konu olan bölge şahıs
mülkiyetindedir.

MER'i PLANLARDAKİ DURUM
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi kapsamına giren bölge;

.Mer,i 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, krsmen, ortayoğunluklu meskun

konut

kısmen, sosyal
alanrnda, krsmen, ortayoğunluklu gelişme konut alanında, kısmen, park alanında,
tesis alanında, kısmen, de eğitim alanında, kısmen de yol alanında, kalmaktadır.

.Mer,i 1/1000 ölçek|i Uygulama imar Planrnda, kısmen, ayrık ıizam' kaİ

(A-4),

Yençok:12'50
E(Emsal):1.20 yapılaşma koşullarında konut alanında,kısmen, E(Emsa1):1.20,
sosyal tesis alanında, kısmen, E(Emsal) :I.20, Yençok:12.50 yapılaşma
kısmen de

smen, park
4

kalmaktadır.

RAPOR

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHiR BELEDİYE MECLİSİ

RaporNo:2020l r39

İvıı.n VE BAYINDIRLIK KoMİSYoN RAPoRU

Tarihi: 04.09.2020

5-Y

İr,cu vıncı,İs x.q.nanr
Göksun Belediye Meclisi'nin , 02.03.2020 tarih ve 2020l3l sayılı kararı;
.'' .....Yapılan görüşmeler neticesinde,İlçemiz Harbiye mahallesi,ortatepe Yolu ve Elbistan

Yolu arası uygulama sınırı ile ilgili, Belediye Meclisi'nin, 03.02.2020 tarih ve 25 sayılı kararı ile
İmar Komisyonu'na sevk edilen dosyanın, komisyon çalışmaları sonucunda hazırlananruporda;

.Harbiye mahallesinde (Ortatepe ve Elbistan Yolu) arasrnda bulunan, 595 ada,l parsel, 306
ada,2,3,4,5

ve 6 paıseller, 308 ada, 5,9,17,|2,l3,l47,15,23,40,42,44,46

ve 61 parsellerde,3194

sayılı imar Kanunu'nun, 18. Maddesi gereği ve aynı pozisyonda olan, Kurtuluş mahallesinde
bulunan, 265 ada,2,3,4,5,6,7,8,I0,11 ve 12 parcelLeg266 ada, 1,2..,.,,23,27...,...31,36,37,38,44 ve
45 parsellerde parselasyon uygulama sınırlarmm belirlenmesine komisyonca oy birliği ile karaı

verildi'' denilmektedir.Komisyon raporu doğrultusunda, parselasyon uygulama sınırlarının
belirlenmesine, Belediye Meclisi'nce oy birliği ile karar verildi '' şeklindedir.

KIJRUM GÖRÜŞLERi
Bahse konu uygulama imar planı değişiklik teklifi

ile alakalı

olarak, Harita Şube

Müdürlüğü'nün, 10.08,2020 tarih ve E,26|64 sayılı yazısı ile;
."....Söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifine ait a|anda, herhangi bir emsal

artışı yapılmadığı belirtilmiş ve ekli krokide düzenleme sınırı teklifinde gösterilen sınırın bazı
yerlerde imar adalarına teğet geçiıildiği belirlenmiştir. Bu durumun 22 Şıbat 2020 tafihli ve
31047 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte

belirtildiği gibi, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılacak imar
uygulamalaıında, yola cephesi olmayan parsel oluşturulmamasl amacıyla, imar adalarının yola
cephesi olacak şekilde iskan sahası içindeki yollardan geçirilmesi gerektiği değerlendirilmekte
olup, Harita Şube Müdiirtüğümüzce, yazlnız eki verilere göre ve mevcut uygulama imar

planındaki düzenleme smilma göre Düzenleme ortakhk Payı oranının (DoPo) yaklaşık Yo34'59

olduğu, plan değişikliği talebinde belirtilen düzenleme smrrına göre ise Düzenleme ortakhk Payı

oranının (DoPo) yaklaşık Yo36,06 olduğu belirlenmiştir.

''

şeklinde görüş verilmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUC
İıgi 1a; yazı ekinde yer alan, lll000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi
açıklama raporu;

Planı: Çalışma alanı Göksun İlçesi Harbiye Mahallesi, mevcut imar
tesis alanı ve yol alanı olarak
park alanı, sağlık alam,

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDiYE MECLİSİ

RAPOR
RaporNo:2020/

iıvran vE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

-t

Cr

Tarihi: 04,09.2020

Bu sınır içinde imar uygulaması
tanımlıdır. Planlama alanında uygulama sınırı bulunmaktadır.
Belediyesince ilçe genelinde ve
yapılmadan herhangi bir yapılaş maya gidilememektedir. Göksun
imar planında uygulama sınırları ile çevrelenmiş alanlarda imar uygulama çalışmalaıı
daha önceden uygulama görmüş' bir
başlatılmıştır. Ancak bu srnrr içinde kalan bazı imar adalwı
Ayrıca mevcuttaki uygulama smlrl ile uygulama
şekilde parselasyona uğramrş imar adaluıdır.
uygulama görmüş
içine alınabilecek kadastro parselleri arasında uyumsuzluklar bulunmakta,
problemler oluşmakta
parsel alanları sınrrlarrna da girmektedir. Bu durumda imar uygulamalarında
ve imar uygulamalarlnm önü tıkanmaktadır'

.imar uygulamalarına yönelik olarak, ptanda tanımlı uygulama sınırlarında değişikliğe
ise sınır içine alınması
gidilmesi gerekmekte,bazı a|anların sınır drşına alınmasr, bazı a|an]1wın
gerekmektedir.

Bu

gidilmiştir'
amaç|auygulama srnırlarrna yönelik olarak plan değişikliğine

.Planlama Çalışması: Yukarıda anlatilan talep ve gerekçe doğrultusunda; daha önce
slnrl dışında bırakılmış' kadastro
uygulama ve parselasyona uğramış imar adaları uygulama

yapılmıştır. Planlama alanı içinde
parseli ve imar srnrrlarrna göre uygula,na smlrlnda düzenlemeler

imw

ada|aıında herhangi

ile
bir değişiklik, herhangi bir emsal artışı yapılmamlş olup, dolayısı

inşaat alanlarında bir artış söz konusu değildir'

.Yasal Çerçeve: Plan ve plan notlaxında belirtilmeyen durumlarda 3194 sayılı imar
Kanunu'na, ilgili tüm yönetmelik ve diğer kanunlara uyulacaktrr. " şeklindedir'
ve açıklama raporu incelediğinde;
1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişiklik teklifi
yeniden
.Mer,i uygulama imar planında tanımlı olan uygulama smlrmln revize edilerek
tanımlandığr,

.Açıklama raporunda "Planlama alanı içinde imar adalarında herhangi bir değişiklik'
ile inşaat alanlaIında bir artış söz konusu
herhangi bir emsal artışı yapılmamış olup, dolayısı
değildir.''şeklindeaçıklamabulunduğu,tespitedilmiştir.
sayılı imar Kanunu'nıııı' 18'
Söz konusu bölgede yapılacak olan imar uygulamasırıın,3194
gerçekleştirilmesi gerekmektedir'
maddesinde tanımlanan hususlar göz öni.ine alınarak
olan ve Harbiye mahallesi, 306,308
Göksun ilçesi, Mer,i Uygulama İmar Planında tanımlı
Makamı ile görüşülmüş ve gtindeme
ve 595 adalardaki muhtelif parseller ile ilgili konu Başkanlık
Imar P1anında tanımlr olan ve Harbiye
alrnması kesinleşmiştir Göksun ilgesi, Mer'i Uygulama
parselleri kapsayan uygulama srnrrında düzenleme
mahallesi, J 0 08 ve 5 95 adalardaki muhtelif
2020 tarih ve J I sayılı
hazır|anan VC Göksun B elediye Meclisi 'nin, 02.03
1/1000

Uygulama imar Planı
4

teklifinin (PiN:UiP-
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ile,
ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayl, yiırürli.ikteki kanunlar ve yönetmelikler
ve hakkında kwar
52|6 sayı!ı kanunun, 7b ve 14. maddeleri kapsamında değerlendirilmek

46825905),

gereğini aruederim'
alınmak İzercBüyükşehir Belediye Meclisimize iletilmesi hususunda

Göksun ilçesi, Mer'i uygulama imar planında tanımlı olan ve haıbiye
uygulama srnrrrnda düzenleme
mahallesi, 306, 308 ve 595 adalardaki muhtelif parselleri kapsayan
yapılması ile alakah, uygulama imar planı değişikliği üzerinde Komisyonumıızcayapı|aninceleme

KoMİsYoN cönüŞü:

yol ekseninden geçecek şekilde
teklif plan paftası tadilen
ekteki düzeltilmiş plan paftasına göre İlçe Meclis kaıarı ve eki
Komi syonumu zca ly glJn görülmüştiir.

neticesinde; Harita görüşü doğrultusunda uygulama slnillnln

AŞoĞLU

üy.

ALIÇ

üy.

4/4
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adalar ile alakalı, 1/1000 ölçekli uygulama imar

planı değişikliği (uygulama smlrmm revize edilmesi) ile ilgili teklifi.
Makamınca komisyona havale edilen İmar ve Şehircilik
incelenmiştir.
Dairesi Başkanhğı,nın 14.08.2020 tarih|i ve 27172 sayılı teklifi Komisyonumuzca

K6MİSY9N 1NCELEMESİ: Başkanlık
Teklif yazısında;

iıgi:

yazlsl ve ekindeki,
a) Göksun Belediye Başkanlığı'nın, 16.04.2020 taıih ve 873 sayılı
1/1000 ölçekli uİı degişiklik teklifi dosyası
Genelgesi ve 12'08'2014
12.08.2014 tarihli, 7472 sayilııBüyiıkşehir Belediye Başkanlığı
b)

tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı'

TALEP
ile;
ilgi (a) yazLveekindeki, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifı dosyası

mahallesi,265 ve 266
Göksun İ1çesi, Mer,i Uygulama imar Planında tanımlr olan ve Kurtuluş
yapılması arrıacıyla
adalardaki muhtetif parselleri kapsayan uygulama srnırında düzenleme
31 sayılı kararı ile uygun görülen,
hazıtlananve Göksun Belediye Meclisi'nin , o2.o3.2020 tarih ve
teklifi, 5216 sayılı
1/1000 ölçek1i Uygulama İmar Planı 1ıN:uiı-46l47760) değişiklik
değerlendirilmek izere,
Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun, 7b ve 14. maddeleri kapsamında
Başkanlığımıza iletilmiştir.

ivrÜı,rİyrr
olan bölge şalus
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifine konu
mülkiyetindedir.

MER'i PLANLARDAKİ DURUM
srnırı kapsamına giren bölge;
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi onama

.Mer,i 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında; kısmen, orta yoğunluklu gelişme

konut

krsmen, park alanında, krsmen, ibadet
alanrnda, kısmen, orta yoğunluklu meskun konut alanında,
alanında, kısmen' konut dışı
alanında, kısmen, eğitim alanında, kısmen, TİCK (Ticaret+Konut)
alanrnda, kısmen de,
alanında (KDKÇA), kısmen, akaryakıt ve servis istasyonu
kentsel

çalışma
yol alanında kalmaktadır.

.Mer,i 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında; kısmen, ayrık nizam- 4 kaİ' (A_4), E
kısmen, park alanında' krsmen' cami
(Emsat): l,20 yapıIaşma koşullarında konut alanrnda,

yapılaşma koşullarında ortaokul alanrnda'
a|anında, kısmen, E(Emsal):1.20,Yençok:12.50m
konut dışı kentsel çalışma
kısmen, E(Emsal):1.00, Yençok:9.50 m yapılaşma koşullarında,
yapılaşma koşullarında, akatyakıt ve servis
a|anında, kısmen, E(Emsal):0.50, Yençok:7.5om
istasyonu alamnda, krsmen de, Yol alanında kalmaktadır.

tl4
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kwan;
Göksun Belediye Meclisi'nin, 02.03 .2020 tarih v e 2020 l31 sayılı
.,,.....Yapılan görüşmeler neticesinde,İlçemiz Harbiye müallesi,orta,.r;pe Yolu ve Elbistan
tarih ve 25 sayılı kararı ile
Yo1u arası uygulama sınırı ile ilgili, Belediye Meclisi'nin,03.02.2020
hazır|ananraporda;
imar Komisyonu'na sevk edilen dosyanın, komisyon çalışmalaıı sonucunda

.Harbiye mahallesinde ( ortatepe ve Elbistan Yolu) arasında bulunan, 595 ada,| parsel,
ve 61 parsellerde'
306 ada,2,3,4,5 ve 6 parseller, 308 ada, 5,9,11,12,!3,!47,15,23,40,42,44,46
pozisyonda olan Kurtuluş mahallesinde
3194 sayılı İmar Kanunu,nun, 18. Maddesi gereği ve ayil
1,.... ...,27,......31,36,37,38,44 ve 45
bulunan, 265 ada,2,.....,8,70,11 ve 12 parsellet ve 266 ada
oy birliği ile kaıar
parsellerde parselasyon uygulama smrrlarınrn belirlenmesine komisyonca
uygulama srnrrlarınrn
verildi,, denilmektedir. Komisyon raporu doğrultusunda, parselasyon
belirlenmesine, Belediye Meclisi'nce oy birliği ile karaı verildi '' şeklindedir.

KURUM GÖRÜŞLERİ
Müdürlüğü'nün,
Uygulama imar planı değişiklik teklifi ile alakalı olarak, Haita Şube
10.08.2020 tarih ve E,26|63 sayılı yazısı ile;
emsal
.,,....Söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifine ait a|anda, herhangi bir
planındaki düzenleme srnrrına ve yaz|nlz
artışı yapılmadığı belirtilmiştir. Mevcut uygulama imar
vo36,80 olduğu tespit
eki verilere göre Düzenleme ortakhk Payı oranının (DoPo) yaklaşık
göre ise Göksun Belediyesince imar
edilmiştir.Plan değişikliği talebindeki düzenleme sınırına
0^33,53 Düzenleme ortaklık Payı oranı (DoPo) ile tapuya tescil
uygulaması yapılarak
teklifı ile daraltılmak istenilen
iş1emlerinin gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Plan değişikliği
takdirde, sınır i9indeki parsellerin tamamı
düzenleme srnrrrnda yeni bir imaı uygula,nasl yapıldığı
ve uygulama imar planı teklifinde de
uygulama sonucu oluşan tescilli imar parselleri olduğundan
hesaplanacak Düzenleme ortaklık Payı
herhangi bir emsal artışı yapılmadığı belirtildiğinden,
talebindeki düzenleme srnırında
oranı (DoPo) %0,00 olacaktır. Bu durumda plan değişikliği
sm,.lnrn işlevini kaybedeceği
düzenleme yapılacak parseller kalmadığından, düzenleme
değerlendirilmektedir.'' şeklinde görüş verilmiştir'

DEĞERLENDİRME VE soNUC

ilgi

değişiklik teklifi
(a) yazı ekinde yer a|an, 7l!000 ölçekli Uygulama İmar Planı

açıklama raporu;
imar
.,,Mevcut İmar Planı: Çalışma alanı Göksun ilçesi Kurtuluş Mahallesi' mevcut
yol alanı olarak tanımlıdır Planlama
planında konut alanr, eğitim alanı, park alanr, ibadet a|arıı,
içinde imar uygulamasl yapılmadan herhangi bir
alanında uygulama sınırı bulunmaktadır' Bu srnrr
genelinde ve imar planında uygulama
yapılaşmaya gidilememektedir. Göksun Belediyesince ilçe
Ancak bu sınır içinde
ile çevrelenmiş alanlarda imar uygulama çalışmaları başlatılmıştır.
uğramış imaı
görmüş, bir şekilde
daha önceden
lmar
kalan
214
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alınabilecek kadastro parselleri
adalarıdır. Ayrıca mevcuttaki uygulama sınırı ile uygulama içine

srnrrlarına da
arasında uyumsuzluklar bulunmakta, uygulama görmüş parsel alanları
imar uygulamalarının
girmektedir.Bu durumda imaı uygulamalarında problemler oluşmakta ve
önü tıkanmaktadır.

.imar uygulamalarına yönelik olaıak, planda tanımlı uygulama sınırlarında değişikliğe
ise sınır içine alınması
gidilmesi gerekmekte,bazı alanların sınır dışına alrnması, bazı a|anların
plan değişikliğine gidilmiştir'
gerekmektedir. Bu amaçla uygulama sınrrlarına yönelik olarak

.Planlama Çalışması: Yukarıda anlatılan talep ve gerekçe doğrultusunda; daha önce
dışında bırakılmış, kadastro
uygulama ve parselasyona uğramış imat ada|atı uygulama smrrl
yapılmıştır. Planlama alanı içinde
parseli ve imar srnırlarına göre uygulama sınlfmda düzenlemeler
yapılmamlş olup, dolayısı ile
imar adalarında herhangi bir değişiklik, herhangi bir emsal artışı
inşaat alanlalında bir artış söz konusu değildir'

.Yasal Çerçeve: Plan ve plan notlarında belirtilmeyen durumlaıda 3|94 sayı]lı imar
Kanunu,na, ilgili ttim yönetmelik ve diğer kanunlara uyılacaktır. '' şeklindedir'
açıklama raporu incelediğinde;
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ve
yeniden
.',Mgr,i uygulama imar planında tanımlı olan uygulama smırlrun rcvize edilerek

tanımlandığı,

.Uygulama imar p1anı değişiklik teklifi ile yeniden tanımlanan uygulama sınırı içerisinde
gibi ''....Göksun Belediyesi'nce
kalan alanda,Harita Şube Müdi.irlüğü'niin görüşünde betirtildiği
(DoPo) ile tapuya tescil
imar uygulaması yapılarak yo33,53 Düzenleme ortakhk Payı oranı
imaı uygulamasma tabi tutulacak
işlemlerinin gerçek1eştirildiği...'' bu nedenle, söz konusu alanda
edilmesi ite daha önceden uygulama
parse1 kalmadığı, uygulama slilrlnm revize (daraltılması)
sınırı içerisinde kalan parsellerin bu kapsamdan çıkartıldığı'
.Açıklama raporunda ,,Planlama alanı içinde imar adalarında herhangi bir değişiklik,
inşaat alan|annda bir artış söz konusu
herhangi bir emsal artışı yapılmamlş olup, dolayısı ile
değildir. '' şeklinde açıklama bulunduğu,
tespit edilmiştir.

Söz konusu bölgede yapılacak olan
Kanunu'nun,18.maddesinde
gerekmektedir.

imar

uygulamasrnın,

3tg4 sayılı

imar

tanımlanan hususlar göz önüne alınarak gerçekleştirilmesi

muh telif parseller i1e ilgili konu
Göksun ilçesi, Kurtul uş mahallesi, 265 ve 266 adalardaki
ve gündeme ahnmasr kesinleşmiştir Göksun
(uygulama sınırı) Başkanlık Makamı ile görüşülmüş
ve Kurtuluş mahallesi, 26s ve 266 adalardaki
İ1çesi, Mer'i U ygulama imar Planında tanımlı olan
yapılması amacıy|a hazırlanan ve
muhtelif parselleri kapsayan uygulama srnrrında düzenleme
görü1en, yt 000
ile
ve 5 1
'nin, 02 03
Göksun B elediye
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5^l

ilgi (b) Başkanlık
ölçekli Uygulama İmar P1anı değişiklik teklifinin (P|N:UİP-46747760),

ite,5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Genelgesi Ve onayl, yürürliikteki kanunlaf ve yönetmelikler
ve hakkındakant alınmak İızere
Kanunu'nun ,7b ve 14. maddeleri kapsamında değerlendirilmek
gereğini arz edelim'
Büyükşehir Belediye Meclisimize iletilmesi hususunda
1/1000
Göksun İlçesi, Kurtuluş Mah,265 ve 266 adalar ile alakalı,
edilmesi) üzerinde
ölçekti uygulama imar planı değişikliği (uygulama smlrmm rcvize
meclis kararı ve eki teklif plan paftası
Komisyonumu zca yapılan inceleme neticesinde; İlçe
Komisyonumuzca uygun görülmüşttir'

KoMiSYoN cönüŞü:

AŞoĞLU

AŞ

üy.

aşkanı

Ç

üy.
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158, 209 ve 210 parsel
KONU: Göksun İlçesi, Kanlıkavak Müallesi,l 5l, 752, 753, |54,155,
yol aksının yeniden düzenlenmesi)
sayılı taşınm az|ar i|e alakalı olarak (ada sınırlaxmln ve
ile ilgili teklifı'
hazırlanan1/5000 ölçekli naz:lmimar planı değişikliği

ve Şehircilik
Başkanlık Makamınca komisyona havale edilen imar
teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir'
Dairesi Başkanlığı,nın |4.07.2020 tarih|i ve 23|36 sayılı
Teklif yazısında;
Müdürlüğü'niin,2s,03.2020 tarih ve
iıgi: a) Göksun Belediye Başkanlığı, imar ve Şehircilik
dosyası
E'78g sayılı ya^S|ve ekindeki, NiP değişiklik teklifı

KoMlSYoN iNCELEMESİ:

Başkanlığı Genelgesi ve 12'08'20|4
b) 12.0s.2014 tarihli, |4l2 sayı|ıBüyükşehir Belediye
tarihli, 1411 sayıtı Başkanlık onayı'

TALEP
teklifi dosyası ile;

ilgi (a) yaz| ve ekindeki, 1/5000 ölçekli Nazrm imar Planı değişiklik
8,2og ve 2lo paısel sayılı
Göksun ilçesi, Kanhkavak mahallesi,1 5|,!52,153,154,155,15

yol aksrnın yeniden düzenlenmesi) hazırlanan,
taşınmazlar ile alakalı olarak ( ada sınırlarmm ve
52:16 sayılı Büyükşehir Belediyesi
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi,
İızere,Başkanhğımıza iletilmiştir'
Kanunu,nun ,7b maddesi kapsamında değerlendirilmek

MER'İ PLANLARDAKİ DURUM
1/5000 ölçekli

Nazım İmar Planı değişiklik teklifi kapsamrna giren alan'

.Mer,i 1/5000 ötçekli Nazım İmar Planında, krsmen, park

alanrnda, krsmen,
orta yoğunluklu (25 kişi/ha) gelişme konut
ağaçlandırılacak a1anda (mezarlık alanı), krsmen,
meskun konut alanında, kısmen de' yol alanında
alanında, krsmen, orta yoğunluklu (25 kişi/ha)
kalmaktadır.

.Mer,i
ağaçlandırılacak

konut alanında' krsmen'
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında,klsmen,
yol alanında kalmaktadır'
alanda, krsmen, park alanında, krsmen de,

wrÜı,rlyrr

teklifi kapsamına giren taşınmazlar şahıs
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik

mülkiyetindedir.

KURUM GöRÜŞLERi

değişiklik teklifi ile atakalı olaıak, Ulaşım
Bahse konu, 1/5000 ö1çekli Nazım İmar Planı
E. 876 sayılı yazısı ile;
Dairesi B aşkanlığı' nın, 22.06'2020 twih

'

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHiR BELEDiYE MECLİSİ

RAPOR
Rapor No.,20201

VE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

İvr.q.n

l5l

Tarihi: 08.09.2020

.,,.....Göksun ilçesi, Kanlıkavak müallesi, l5l,152,|53,l54,l55,158,209 ve 2l0 no'lu
parse11erde,parsel a|anlanve yapılara göre düzenleme yapılmasında BaşkanhğımLzca herhangi bir
sakınca bulunmamaktadır. " şeklinde görüş verilmiştir.

DEĞERLENDİRME VE soNUC
ilgi (a) yazı ekinde yer alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi açıklama
raporu;

.''MEVCUT PLAN DURUMU: Çevre Düzeni Planındaki Durumu:Planlarrıa

alanı

Kahramanmaraş 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre kentsel meskun konut alanı olarak
tanımlıdır.

.Nazım İmar Planındaki Durumu: Çalışma alanı Göksun İlçesi, Kanlıkavak Mahallesi,
imar planı srnırlarr içinde bulunmaktadır. Planl aırıa alant mevcut imar planında, konut a|arıı,
ağaçlandırılacak alan, park alanı ve yol alanı olarak tanımlıdır.
.Uygulama imar P|arıındaki Durumu: Planlama alanı mevcut imar planında, ayrıknizarrı2
kat, taks 0,15, kaks 0,30 yapılaşma şartlarında konut a|anı, ağaçlandrılacak alan, park alanı, 10 ve
12 metrelik

yol alanı olarak tanımlıdır.

.vıüıı<iyET BiLGiSİ: Planlama

alanı içinde imar uygulamasl yapılmamış olup kadastro

parselleri mevcuttur. Planlama alanı yaklaşık 20 döntimlük bir alanı kapsamaktadır. Alan içindeki
parsellerin tamamı şahıs mülkiyetine aittir. Planlarrıa alanınrn tamamında imar uygulaması
yapılarak imar parselleri oluşturulacaktır.

.JE9L9JİK YAPI: Planlama alanı,Mülga İller Bankası Genel Müdürlüğiınce yaptırılan ve
onaylanan jeolojik ve Jeoteknik etüt raporuna göre Öa-ı (önlemli alan-l) olaıak
değerlendirilmiştir. Bu alanlax Alüvyon_kuvaterner düzliikler olarak tanımlanmış ve sıvılaşma
önlemlerinin alınması gerektiği belirtilmiştir.

.PLANIN AMACI VE GEREKÇESİ: Planlamaya konu olan parsellerden özellikle 158
nolu parse1de yapılaşm a alanıneredeyse bulunmamaktadır. Paıselin tamamr ağaçlandırılacak alan,

yer
park ve yoltanımlıdır. Sadece batı kısmında konut alanlı tanımlı olup yapılaşmaya çok müsait
alanı
kalmamaktadır. Mevcut yapı nizamııa göre yapılaşma olmasr amacl ile parselin konut
tanımlı kısmında yapılaşmaya müsait bir derinlikte alan açılması gerekmektedir.Bu amaç|a
plan
belirtilen tüm parselleri de içerecek ve diğer parselleri de mağdur etmeyecek şekilde
de

ğişikli ği hazırlanacaktır

.

.PLANLAMA KARARLARI: Yukarıda anlatılan

gerekçe doğrultusunda; ağaçIandırılacak

12 metrelik
alanın batısındaki 12 metrelik yo]ıbiraz daha doğuya doğru kaydırılmış, kuzeyindeki
yol kaydırmaları sonucunda ise imar adalarında da
doğru
yol

olup alan
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Tabto 1 :Alan Kullanımları

KULLANIM

MEVCUT (m)

öNı,nİ 1m1

FARK(

Gelişme Konut Alanı (Seyrek)

3t894,04

32050,04

+156

Mevcut Konut Alanı (Seyrek)

30948,62

37016,34

+67,72

Ağaçlandırılacak Alan

12133,65

t2536,90

-196,72

Park Alanı

8793,05

8839,21

+46,16

m'z)

.Mevcut imar planında gelişme Ve mevcut konut alanı nüfus yoğunluğu 25 kilha düşiik
bu yoğunluk mekönsal
yoğunluk olarak tanım1ıdır. Hesaplamalar bu veri üzerinden yapılmış olup
planlar detay kataloğunda seyrek yoğunluğa denk gelmektedir.
Mevcut Plan Nüfus Hesabı
Gelişme konut alanı düşük yoğun=3,l 89404 x25 k'ılha:79,74kişi
Mevcut konut alanı düşük yoğun: 3,094862 x25 Y'ılha= 77,37

kişi

Toplam nüfus :I57,|1 kişi
Öneri Plan Nüfus Hesabı
Gelişme konut alanı seyrek yoğun:3 ,205oo4 x25

kilha:

80,13 kişi

Mevcut konut alanı seyrek yoğun = 3,10|634 x25 kilha= 77,54kişi
Toplam nüfus: 157,67 kişi

.Yukarıdaki hesaplama1ara bakıldığında; herhangi bir nüfus artrşı söz konusu değildir'
görülmektedir ki park alanındaki artış
Sadece detaylı hesaplamaya göre 0,56 kişilik bir artış
gerekli donatı alanını sağlamaktadır.

.SOSYAL VE TEKNİr erryAPI DEĞERLENDİRMESI: Planlama alanında yapılan

büytımesi yapılmamış, paık
değişiklik ile herhangi bir nüfus artışına sebep olacak konut alanı
gerek yoktur. Yol
alanı alan dengesi sağlanmıştır. Dolayısı ile ilave donatr alanı açılmasma
düzenlemeler yapılmıştır. Teknik
alanlaıında daralma yapılmamış, güzergöhlarında bir kısım
a\tyapıdada bir eksilme bulunmamaktadır'

.Yapılan öneri plan parsel bazındayapılmamış olup ile plan anakwarlarını, siirekliliğini,
kaıar|ar alrnmamrş, sosyal ve teknik
bütiİnlüğünü bozucu ve nüfusu, yapı yoğunluğunu arttıracak
yönde etkilenmemiştir'
a|tyapıdengesini bozmamakta ve kentselulaşım sistemi olumsuz
.YASAL ÇERÇEVE: Plan ve plan notlarında belirtilmeyen durumlarda 3|94 sayılı İmar
uyulacaktır. " şeklindedir.
yönetmelik ve
Kanunu'

KAIIRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEIIiR BELEDiYE MECLİSİ
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Mek6nsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin, imar Planlarına Dair Esaslar Bölümü (Yedinci
Bölüm)'nün, imaı Planı Değişiklikleri kısmının, 26. maddes iniı, 3 l a bendi;

.''(3) İmar planlarında bulunan sosyal Ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması,

küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz.
Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için;

a)İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi
gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü allnil." şeklindedir.
3194 sayılı imar Kanunu'nun, EK-8 maddesinde;

.''Ek Madde 8- (Ek:l4l2l202o-722Ill2 md.):Plan değişiklikleri, plan ana kaıarlarınr,
siirekliliğini, bütünlüğifuıü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik
gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılır. Plan değişikliği
tekliflerinde ihtiyaç ana|izini içeren sosyal Ve teknik a|tyapı etki değerlendirme raporu
hazırlıanu ak

p l

anı onayl ayac ak idareye sunulur.

.Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yiiksekliğini arttıran imar
ptanı değişiklikleri yapı|amaz..,...

.Taşrnmaz maliklerinin tamamrnrn talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı
payı olarak
değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsailn artan değerinin tamamı değer artış
alınır. Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayı!ı Kanunun ll'inci maddesinde belirtilen
bedel tespit esasları gözetilir.'''şeklinde bir husus bulunmaktadır.

İlgi (a) yazı ekinde yer alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ve açıklama
raporu incelediğinde;

.',Nazlm imar Planı değişiklik teklifi onama sınırı içerisinde kalan alanların, imar adası
srnrrları ve yol güzergAhlarında düzenlemeler yapıldığı,
alanın batısındaki 12 metrelik yol biraz daha
bir
doğuya doğru kaydırılmış, kuzeyind eki |2 metrelik yol kuzeye doğru kaydırılmıştır." şeklinde
yapılan inceleme
açıklama bulunmakla birlikte, nazlm imar planı değişiklik teklifi paftasında
yol akslarının yeniden
neticesinde, ağaçlandırılacak alanın doğu,batı ve kuzey cephesinde yer alan

.Açıklama raporunda,,

.. . . . ..ağaçlandırılacak

düzenlendiği,
.1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifine ilişkin açıklama raporunda "Sosyal
altında;
ve Teknik Altyapı Değer1endirmesi" şeklinde bir başlığın bulunduğu ve bu başlık
,,Planlama alanında yapılan değişiklik ile herhangi bir nüfus artışına sebep olacak konut
dengesi sağlanmıştır. Dolayısı ile ilave donatı alanı
yapılmamış, park alanı
alanı bü
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açılmasına gerek yoktur. Yol alanlaıında daralma yapılmamış, gılzergilh|arında
düzen1eme1er yapılmıştır. Teknik a|ty apıda da bir eksilme bulunmamaktadır.

bir kısım

Yapı1an öneri plan parsel bazııda yapılmamış olup ile plan anakarurlarını, siirekliliğini,
bütiın1üğtınü bozucu ve nüfusu, yapı yoğunluğunu arttıracak kararlar alınmamrş, sosyal ve teknik
altyapı dengesini bozmamakta ve kentsel ulaşım sistemi olumsuz yönde etkilenmemiştir.'' şeklinde
bir değerlendirmenin bulunduğu,

.FONKSİYON değişiminin;

MER'İ (m'z) TEKLİF (m) DEĞiŞİlıı (m')

FONKSİYON

3|894
orta yoğunluklu Meskün Konut Alanı (25 kişi/ha) 30948
8793
Paık ve Yeşil Alan
12733
Ağaçlandırılacak Alan
orta yoğunluklu Gelişme Konut Alanı ( 25 kişi/ha)

32050
31016
8839
|2536

(+) 156
(+) 68
(+) 46

(') 197

yaklaşık 46 m2 ) olduğu, ağaçlandırılacak
şeklinde olduğu, paık ve yeşil alanda artış (
a|andaaza\ış ( yaklaşık |97 m2) olduğu, tespit edilmiştir.

.NÜFUS değişiminin;

FONKSİYON

MEVCUT

(kişi)

TEKLİF (kişi)

orta yoğunluklu Gelişme
Konut Alanı ( 25

kişi/ha)

3,18 ha x 25 kişi/ha:79.5

kişi

3,20hax 25 kişi/tıa=80

orta yoğunluklu Meskun

kişi/ha 3,09 ha x 25 kişi/tıa:77,25
t56,75
Toplam Nüfus

Konut Alanı (25

3,10 ha x 25

kişi/hr71,50

157,50

.Nazım imar planı değişiklik teklifi a9ıklama raporunda, "Gelişme Konut Alanı'' ve
,,Mevcut Konut Alanı,, nüfus yoğunluklarının "Se5ffek (25 kişi/ha)" olarak tanımlandığı, ancak

(

mer,i nazlmimarplanında,, ortayoğunluklu(25 kişi/tıa) " olaraktanımlandığıtespitedilmiştir.
..,Seyrek Yoğunluk" tanlmlnın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin, Nazım İmar
göz önifuıe
Planı Gösterimler ( Ek_lç) tablosunda tanımlanan yoğunluk aralığı (50 kişi/ha altında)
alınarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Göksun İlçesi, Kanlıkavak mahallesi,l51r,l52,l53,|54,|55,158,209 ve 2|0 parsel sayılı
gi.indeme alınması kesinleşmiştir
İaşırırrıazlat ile ilgili konu, Başkanlık Makamı ile görüşülm üş VE
ve 2 I 0 parsel sayılı
Göksun İlçesi, Kanlıkavak mahallesi, 1 5 I 1 52,1 5 J 1 54,I 5 5 I 5 8,209
) hazır|anan,
larının ve yol aksrnın yeniden
olarak (
ile
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yol güzergahında
(b) Başkanlık Genelgesi Ve onayl, yürtirliikteki kanunlar ve

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin (imar adasr srnırlaıı ve

düzenleme yapılması), ilgi
yönetmelikler ile, 52|6 sayıIr kanunun, 7b maddesi kapsamında değerlendirilmek ve hakkında
gereğini arz ederjm.
karar alınm ak1JzereBüyiikşehir Belediye Meclisimize iletilmesi hususunda

K6MİSY9N GöRüŞü: Göksun İlçesi, Kanlıkavak Mahallesi,l 51, !52, |53, l54,155, 158, 209
ve 2I0 parsel sayılı taşınmazlar ile alakalı olarak (ada sınırlarlnrn ve yol aksınrn yeniden

düzenlenmesi) hazırlanan 1/5000 ölçekli naz:ım imar planı değişikliği üzerinde Komisyonumuzca
yapıtan inceleme neticesinde; 521,6 sayılı kanunun, 7b maddesine göre 1/5000 ölçekli nazımimat
planı değişikliği Komisyonumuzca uygun görülmüşttir

BEKü+AŞoĞı,u

AŞ

üy.

Başkanı

ALIÇ

üy.
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KQNU: Göksun İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 404 ada l parsel, 427 ada l,2,3, 4, 5, 6,7
parseller, 429 ada!,2,3 parseller, 546ada4,5 parseller,393 ada7,2,3,4 parsellervebirkısım

tescilharici a|anailişkin küçük sanayi alanı amaçlı l/5000 ölçekli nazlm imar planı değişikliği ile
ilgili teklifi.

K9MİSY9N İNCELEMESİ: Başkanlık
Dairesi Başkanlığı'nın
Teklif yazısında;

iıgi:

01

Makamınca komisyonahava|e edilen İmar ve Şehircilik
.o7.2o2o tarihli ve 21298 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

a) 09.05.2018 tarihli ve E.1718 sayılı Göksun Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğü'
nün yazısı ve ekleri.

b) t2.08.2o14 tarihli, 7412 sayılıBüyfüşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12.08.2014
tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
Göksun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün ilgi (a) yaz:.sI ile Göksun ilçesi,
Yenimahalle Mahallesi, 404 ada I parsel, 427 ada 1,2, 3, 4, 5, 6,7 parseller, 429 ada I,2,3
parseller, 546 ada4, 5 parsel|er,393 ada l,2,3, 4 parseller ve bir kısım tescil harici a|ana ilişkin
1/5000 ö|çekli naz|m imar planı değişikliği teklifi; 5216 sayılı Kanunun 7(1-b) maddesine göre
işl

em yapılmak :üzer e tar afımıza

il

eti lmi ştir.

ıvıÜı,riyBr
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi taraflndan yapıIan incelemede; Göksun ilçesi,
Yenimahalle Mahalle si, 404 ada I pars el, 427 ada l, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 429 ada 1, 2 nolu
parseller, 546 ada4, 5 parsel|er,393 adal,2,3 ve 4 nolu parsellerin şahıs mülkiyetine, 429 ada3
nolu parselin ise S.S Göksun Küçi.ık Sanayi Sitesi Yapı KooperuIifı' ne ait olduğu göriilmüşttir.
Planlamaya konu taşınmazlwıntapu kaydı dosyasında yer almaktadıt.404 ada 1 parsel,546 ada4,
5 parseller,393 ada l,3, 4 parseller arsa vasıflr,393 ada 2 parsel tek katlı kargir işyeri ve afsa
vasıflı, 427 ada6 parsel iki katlı kerpiç ev tek katlı ahır bahçe vasrflı, diğer parseller ise sulu tarla
niteliğindedir.

MER'İ PLANLARDAKİ DURUM
Göksun İlçesi, Yenimahalle Mahatlesi planlamaya konu alan l/100.000 Ölçekli Çewe
Düzeni Planında Tarım Alanı, Küçiık Sanayi Sitesi, Sulama Alanı, Kentsel Gelişme Alanı, Dere,
1. Derece Yol ve Köy Yolu tanımlıdır. Meri 1/5000 ölçekli nazlmimar planında TarımsalNiteliği
Korunacak Alan, orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı, Küçük Sanayi Alanı, Park, Sosyal Tesis
Alanı, Ticaret Alanı ve Yoltanımlanmıştır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise Park Alanı,
Yol, E:l,20 Yençok:12,50 Sosyal Tesis Alanı, E:l,20 Hmax:l2,50 Ticaret Alanı, E:0,50
Yençok:6,50 Küçfü Sanayi Alanı, Kaks:l,60 ,\-6 (Ayrık Nizam) Konut Alanı tanımlı olup, bir

t/s
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5-:]

Göksun ilçesi, Yenimahalle Mahallesinde, planlamaya konu alan içerisinde kalan ve meri
1/5000 ö|çekli nazlmimar planında Tarım Alanına denk gelen 404 ada l parsel, 427 adal,2,3,4,
5,6,7 parseller ve 429 ada |,2,3 noluparsellere ilişkin;

ye E,t527846 sayılı yaZlSL'
04.o4.2ot8 tarihli ve E.1045599 sayılı yazlsl ve eki 02.04,20|8 tarihli veE.99l27l sayılı Taıım
Reformu Genel Müdürlüğü' nün yazLfl' 3|.o5.2o17 taıihli ve E.1319861 sayılı yazusl ve eki

.İl Tarım ve orman Müdürlüğü' ntiıı

14'05.2019 tarihli

2|,o4.2o|7 tarihli ve 58 sayılı Toprak Koruma Kurulu Kararı, 22.02.2018 tarihli veE.4426 sayılı
Maha1li idareler Genel Müdtırlüğü yazLfl ve eki 2t.02.20l8 tarihli Bakan olur'u, |0.0l.2017
tarihli veE.48704 sayılı yazusl'
.Çevre ve Şehircilik ilMüdürlüğü' niin 18.10.2016 tarihli veE.63l7 sayılı yazl.sl,
.İı Afet ve Acil Durum Müdihlüğü' ntin 10.10,2016 tarihli veB.25922 sayılı yaZLSl'

.İı Ktııttır ve Turizm Müdürlüğü' nün 2o.05.2o|9 tarihli ve E.431894 sayılı yazsl ve eki
Müze Müdiırlüğü, nün I7.o5,2o1.g tarihli veE.426706 sayılı yazlsl, 17.10.2016 tarihli ve 4230
sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü' niin l0.10 '2016 tarihli ve l538 sayılı yazlsl,

.il

Sag1ık Müdürlüğü' nün 28.05.2018 tarihli

veg.l5402 sayılı

yaz15|'

.Göksun orman İşletme Müdürlüğü' ntin 04.t1.20|6 taıihli ve E'2438793 sayılı yazlsL,
28.05.20|9 tarihli ve E.1083013 sayılı yazLs|'

.TE|AŞ

12.

Bölge Müdürlüğü' nün 23.05.2018 tarihli veB.2l9996 sayılı yaz|Sl'

.AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş' nin 30.09.2016 tarihli ve

459 sayılı

yazlsl,

.Karayo1ları 5. Bölge Müdürlüğü' n1Jn27.10.2016 tarihli veB.252957 sayılı yazlsl,

.KASKİ GenelMüdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı' nın26.04.201l9 tarihli ve E.1518
sayılı yazLsl'

.B9TAŞ International Genel Müdürlüğü' niin 23.05.2019 tarihli ve 378 sayrlr yazısr,
A.Ş
13.06,2018 tarihli ve 373 sayılı yaz:ıSl, BOTAŞ Boru Hatları İıe Petrol Taşıma

yazrsr,
Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü' ntin 24.05.2018 taıihli ve E.l884493121736 sayrlr

.DSi 20. Bö1ge Müdiırlüğü' niln 05.10.2016 tarihli ve 654249 sayılı yazısı, |4,12.2016
tarihli ve 836079 sayılı yazlsı' 3|.l0.201g tarihli ve 698746 sayılı yazlsl, 14.0l.2020 tarihli ve
28701- sayrlr yazrsı,

.Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji
Etütleri Dairesi Başkanlığı' nın22.03.2019 tarihli ve E.21515 sayılı yazlsl'

.EüAŞ Çevre ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı Emlak ve imar Müdiırlüğü'
24,

2018 tarihliveB.24444

nün
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A.Ş' nin |2.09.2019 tarihli ve |14372 sayılı yazlsu,

Komutanlığı' nın 02.04.20|9 tarihli ve 1391810 sayılı yazlsl'

.Kahıamanmaraş organize Sanayi Bölge Müdiırlüğü' nün 19.04.20t9 tarihli ve 344 sayılı

yaztsl,

.Bilim, Sanayi ve Teknoloji il Müdfulüğü'

.ARMADAŞ' ın
.İ1

Miııi Eğitim

ntfuı 29.09.2016

tarihli ve E.1331 sayrlı yazrsr,

18.03.2019 tarihli ve331 sayılı yazlsl'

Müdfulüğü' nün 24.o4'2ol9 tarihli ve E.8202158 sayılı görüş yazılan

dosyasında yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUC
Göksun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün ilgi (a) yazısı ile tarafimızaileti|en
Göksun İlçesi, Yenimahalle Mahallesi sınırlarr içerisinde yer alan yaklaşık 11 hektaılık
planlamaya konu alan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile alınan kurum görüşleri

doğrultusunda tarım a]an|arı da kaldırılarak, Küçfü Sanayi Alanı, Park, Sosyal Tesis Alanı,
Ticaret Alanı, orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı, İbadet Alanı ve Yol olarak tanımlanmıştır.
Meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında planlamaya konu alanın yaklaşık 6 hektarlık kısmı
plan onama Slnfl dışında kalmaktadır. Ayrıca 1/5000 ölçekli I:ıazlmimar planı değişikliğine ilişkin
taşııırrıazluın maliklerine ait muvafakatname belgeleri dosya içerisinde mevcut değildir.

iı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdiirlüğü' niin 3|.05.20t7 tarihli ve E.1319861 sayılı
yaz$l ta1ebi üzerine, İçişleri Bakanlığı' nın2l,o2,2o18 tarihli ve 29102412-000 sayıh oluru ile
planlamaya konu alanın 4,4313 hektarlık sulu mutlak tarrm anzisi niteliğindeki kısmına ilişkin
kamu yarufl kararı alınmıştır.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş' nin 30.09.2016 tarihli ve 459 sayılı yazısında,

1/1000

ötçekli uygulama imaı planı sürecinde trafo alanlarmm tespiti için tekrar görüş alınması talep
edilmiştir.

DSİ 20. Bölge Müdürlüğü' nden ilk olarak 20t6 yılı içerisinde alınan görtişlerde Törbüzek
gerektiği ifade
Çayı' na bırakılacak terk mesafeleri belirtilerek, bu alanlaıın imara açılmaması
edilmiştir. Ancak İlçe Belediyesince DSi' ye, planlamaya konu alanda |125.000' lik haritada
Törbüzek Deresinin bulunduğu, ancak Törbüzek Deresinin 2011 ve 2012 yıllarında ıslü edilirken
gizergah değişikliği yapıldığından terk edilen derc yatağı güzergüını da içine alacak şekilde
küçiık sanayi sitesi yapılması planlandığr, terk edilen dere yatağı gizetgahında imar planı
yapılmasında sakınca olup olmadığı sorulmuştur. DSİ 20. Bölge Müdürlüğü' niİn |4.0|.2020
yapılmasında
tarih1i ve 2870l sayılı yazısındaise planlamaya konu taşınmazlara ilişkin imar planı
sakrnca bulunmadığı betirtilmiştir. Ancak ilgili göriış yazısında 427 ada 7 nolu parselin
zikredilmediği ve taşııwıazlar arasından geçen dere yatağına ilişkin herhangi bir ifadenin yer
edilmiştir.
3/ 5

İlçe Be1ediyesi tarafindan DSİ 20. Bölge Müdürlüğü' ne planlamaya konu taşınmazlar
üzerinde tapu kayıtlarında görülen toplulaştırma şerhlerinin kaldırılmasr hususu iletilmiştir. DSİ
20. Bölge müdtirlüğü, niful 31.10.2019 tarihli ve 698746 sayılı yazısında ise "Söz konusu
taşınmazlatın bulunduğu Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesi, Yenimahallesinin toplulaştırma
uygulama alanı dışında kaldığı görülmüşttir. Başkanlığınızca sanayi alanı genişletilmesi için
yapılmak istenen imar planının yapılmasında Bötge Müdtfulüğümüzce herhangi bir sakınca
görülmemekte olup, Yenimahalle üzerindeki şerhin kaldırılması için ilgili kurumlar ile iletişime
geçilerek gerekli çalışmalar en kısa süre içinde yapılacaktır." denilmektedir.

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü' nifuı 2l.10.2016 tarihli ve E.252957 sayılı yazı eki
özellikle
doğrultusunda p1an değişikliği onaİna sınırı doğu kısımda yol boyunca devam ettirilerek
sosyal ve teknik a|tyapı alanlaıına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Meri l/5000 ö1çekli nazlm imar planında bulunan yaklaşık 6 hektarlık tarım alanı teklif
plan değişikliğinde kaldırılmıştır. Ayrıca meri nazrm imar planında planlamaya konu alan
içerisinde 6599 m2 gelişme konut alanı, l727o m2 küçiik sanayi a|arıı,11398 m2 park alanı,2700
m2 sosyal tesis alanr, 3250 m2 ticaret alanı yer almaktadır'

Teklif 1/5000 ölçekli nazılım imar planı değişikliğinde ise 6554 m2 gelişme konut alant,
ticaret
42Ig0 m' küçük sanayi a|anı,11400 m2 park alüıL2706 m2 sosyal tesis alanı, 3598 m'z
alanları
alanı, I|22 m2 ibadet alanı ve yol tanımlanmıştır. Dolayısıyla teknik ve sosyal a|tyapı

Kuzey
büyüklüğünde p1an değişikliği sonrasrnda herhangi bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir.
ise
kısımda yeni bir ibadet alanı ve ticaret alanı tanımlanmıştır. Küçiık sanayi alanı büyüklüğiinde
sanayi alanı
24g2o mr, lik artış söz konusudur. Kayseri_Kahıamanmaraş karayolu ve küçtık
a|anı içerisinde
arasındaki ulaşım bağlantısı ise 15 metrelik servis yolu ile sağlanmıştır. Planlama
ölçekli
15 ve 10 metrelik taşıt yolları önerilmiştir. Ayrıca otopark Alanı hususunun 1/1000

de

uygulama imar planı sürecinde dikkate alınması gerekmektedir.

Teklif p1an değişikliğinde önerilen Küçiik Sanayi Alanları içerisinde en büyük yapı adası
uygulama imar
büyiıklüğü yaklaşık 363I m2, en küçüğü ise 1868 m2' dir. Ayrıca 1/1000 ölçekli
planı sürecinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği' nde kü9ük sanayi a|anlanna ilişkin belirtilen
parsel genişliği ve parsel derinliği hususları dikkate alınmalrdır.
genişliği
Planlı Alanlar imar Yönetmeliği Madde 6' da Küçiik Sanayi Bölgelerinde parsel
ön ba}ıçesiz
bitişik nizarrı,blok başları ve ayrık nizanıdaminimum 5 metre, parsel derinlikleri ise
ve ön büçeli nizarrıdaminimum 6 metre olarak belirtilmiştir.

a|anı Şehirde
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 5 (1/e)' de; "Kü9ük sanayi
karşılanabileceği,
yaşayanların günlük bakım, tamir, servis ve küçük ölçekli imalat ihtiyaçlarının
oluşturmayan
pat|ayıcı, paılayıcı Ve yanlcl maddeler içermeyen Ve çevre sağlığı yönünden tehlike
yakın veya kolay ulaşılabilir yerlerinde yapılabildiği
atölye, imalathane ile depoların
))

4ls
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Taıihi:

08,09.2020

Madde 26(l), de .,İmar planı değişikliği; plan ana kararlarınr, siirekliliğini, bütiınlüğünü,
ve nesnel
sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yaİaİL amaçlı, teknik
gerekçelere dayanılarak yaprlrr." denilmektedir.

Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu' na 14.02.2020 tarihli ve 722l sayılı Coğrafi Bilgi
Sistemleri ||e Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yeni hiikiimler
getirildi ğinden teklifın bu kapsam da da değerlendirilmesi gerekmektedir.

ilçesi, Yenimahalle Mahallesi 404 ada 1 paısel,427
paısel|er,393 ada l,2,3, 4
ada l,2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 429 ada !,2, 3 parseller, 546 ada 4, 5
planı
parseller ve bir krsım tescil harici a|ana ilişkin hazırlanan, l/5000 ölçekli naz:lm imaı
değişikliği ile ilgili konu Başkanlık Makamı ile göri.işülmüş ve gündeme alınmasr kesinleşmiştir.
iıgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli nazlmimar planı değişikliği ekte sunulmuş olup; ilgi (b) Başkanlık
7(1-b)
Genelgesi ve onayr, yürtirliikteki Kanunlar ve yönetmelikler i|e 5216 sayılı Kanunun
Belediye
maddesine göre değerlendirilmek Ve hakkında kuar alınmak :üzerc Büyiıkşehir
İıgi

1a;

yazı ekiıde yet

alan; Göksun

Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini atz ederİm'
Göksun İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 404 ada 1 parsel, 427 ada |,2,
1,2, 3,4 parseller
3, 4, 5, 6,7 parseller, 429 ada 1,2, 3 parseller, 546 ada 4,5 parseller ,393 ada
nazlm imaı planı
ve bir kısım tescil harici a|anailişkin küçtik sanayi alanı amaçlı 1/5000 ölçekli
nazım imat
değişikliği üzerinde Komisyonumuzca yapı|an inceleme neticesinde; /5000 ölçekli

KoMiSYoN GöRüŞü:

planı değişikliği Komisyonumuzca uy grın görülmüştür

AŞoĞLU

üy.

aşkanr

ALIÇ
üy.

ye

s/s
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KONU: Ttirkoğlu İlçesi, Kılılı Mahallesi, 258 ada2 ve

ı!ğ

Tarihi: 08.09,2020

3 nolu parseller ve 0 ada 906 nolu parsele

ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifı.

KOMİSYON iNCELEMESİ: Başkanlık Makamınca komisyona

havale edilen imar ve Şehircilik

Dairesi Başkanlığı'nın 18.08.2020 tarihli ve 2738| sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

İıgi:

a) Türkoğlu Belediye

Başkanlığı 06.07.2020 tarihli ve 2626 sayılı yazısı,02.07.2020 taih

ve 2020160 sayılı Ttirkoğlu Belediye Meclis Kararı ve ekleri.

b) 12.08.2014 tarihli,l4I2 sayılı Büyiıkşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve t2.08,20l4
tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
İıgi

1a;

yaA ve ekinde özet|e; 02.07.2020 tarihli ve 2020160 sayılı meclis kararı Tiirkoğlu

Belediye Meclisince onaylanmış olup, Türkoğlu İlçesi,
parseller ve

0 ada 906 nolu

Kılılı

Mahallesi, 258 ada 2 ve 3 nolu

parsele ilişkin hazır|anan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

değişikliği teklifi; 5216 sayıIı Kanunun 7(l-b) ve 14. maddelerine göre işlem yapılmak İzere
Başkanlığımıza iletilmiştir.

vrÜr,rİynr
Türkoğlu İlçesi,

Kılılı

mahallesi, 258 ada 2 ve 3 nolu parseller ve 0 ada 906 nolu paısel

taşırwıaza ait tapu kayıt belgesinde ARATEKS SANAYİ

VE TİCARET A.Ş.

mülkiyetine ait

olduğu anlaşllmaktadır.

MER'i PLANLARDAKİ DURUM
Türkoğlu İlçesi,

Kılılı

mahallesi, 258 ada2 ve 3 nolu parseller ve 0 ada 906 nolu parsel;

*Meri 1/5000 ölçekli nazlm imaı planında; Konut dışı kentsel çalışma a|anlw1 enerji nakil
hattı ve taşıt yolu olarak tanımlanmaktadır.

*Meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; E:0.50, Hmax:6.50 ve E:0.75,
Hmax=9.50 yapılaşma şartlarında konut dışı kentsel çalışma alanı, enerji nakil hattı ve koruma
bandı ve taşıt yolu olarak tanımlanmaktadır.

KURUM GÖRÜŞLERİ
Tiirkoğlu İlçesi,

Kılılı

mahallesi, 258 ada2 ve 3 nolu parseller ve 0 ada 906 nolu parsellere

ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin;
*04 10.2019 tarihli

822

sayılı T.C. Kahramaİımaxaş Büytıkşehir Belediye Başkanlığı,

ya

Ulaşım

st

7/s
\t
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Tarihi: 08.09.2020

İr,cn MECLİS KARARI
02.07.2020 tarih ve 2020160 sayıh Tiirkoğlu Belediyesi Meclis Kararında;

''... Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02,2020 twih 2020102-4 sayılıı
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazlm imar planı değişikliğine istinaden: Küramanmaraş

Türkoğlu ilçesi

Kılılı

2' 3 nolu paıseller ile 0 ada 906 nolu
nedeniyle, 258 ada 2,3 nolu parseller ile 0 ada 906 nolu

mahallesi 258 ada

birleştirilmek istenmesi

ili

parsellerin
parsellerin

içerisinde kalan 17 ve 20 mette genişliğindeki taşıt yollaıının kaldırılarak, 0 ada 906 nolu parselin

giıney srnrrrndan 20 meİre taşıt yolu açılması istenmektedir. Bu nedenle alanda uygulama imar
planı değişikliği hazırlandığı anlaşılmıştır.

Mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak ve 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği' hi.ikiimlerine

uyulaıak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş olup,
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

İmar Komisyonu üyeleri tarafından incelenerek Meclise sunulan plan değişikliği
hususunun komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine, giindem ve gi.indem dışı görüşülecek
başka konu olmadığından 02.07.2020 tarihli meclis toplantısının kapatılmasına, bir sonraki meclis

toplantısının 06.08.2020 tarihinde saat 15:00'da yapılmasına

oy birliği ile kaıar

verildi.''

denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUC
Ttirkoğlu İlçesi,

Kılılı

mahallesi, 258 ada2 ve 3 nolu parseller ve 0 ada 906 nolu paısellere

14.02'2020 tarih ve 2020102-04 sayılı Büyiıkşehir Belediye Meclis Kararı ile 1/5000 ölçekli nazlm

imar planı değişikliği onaylanmış olup, teklif plan paftası incelendiğinde; Plan değişikliği onama

sınırı içerisinde E:0.75, Hmax:9.50 yapılaşma koşullarında konut dışı kentsel çalışma alarıı,
enerji nakil hattı ve koruma bandı ve20 metrelik taşıt yolunun tanımlandığı anlaşılmaktadır.
Meri imar planlarında 0 ada 906 nolu parselin kuzeyinde ve doğusunda bulunan 17 ve 20
metrelik taşıt yollarının kaldırılarak 0 ada 906 nolu parselin gtıney cephesinden geçecek şekilde 20
metrelik taşıt yolu tanımlandığı anlaşılmaktadır.
258 ada2 nolu parselin meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki E:0.50, Hmax=6.50

yapılaşma koşulları değiştirilerek E:0.75, Hmax:9.50 olarak tanımlandığı anlaşılmaktadır.

258 ada 2 ve 3 nolu parseller ve 0 ada 906 nolu parsel sınrrlarr büttın olarak düşiinülerek
hesaplama yapılmıştır.

Meri 1/1000 ölçekli
çalışma

imar planında 13l.832,852 m2 a|an konut dışı kentsel

KAHRAMANMARAŞ güYüxŞrcrrin gnr,nniYE ıvrncr,İsİ
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Tarihi: 08.092020

q-z^

E:0.75 tanımlanan parsellerin inşaat alanı: (l19.848,535)X(0.75):89,886.40m2
E=0.50 tanımlanan parselin inşaat alanı: (1l.984,317X(0.50)

:

5,992.16 m2

Toplam emsale esas inşaat alanı:95,878.56 m2 dit.

Teklif l/1000 ölçekli

uygulama imar planında 132.554,865 m2 alan konut dışı kentsel

çalışma alanı tanımlamaktadır.
E=0.75 tanımlanan parselin inşaat alanı

:

(l32.554,865)X(0.75):99,416.148

m2

Toplam emsale esas inşaat alanı = 99'416.148 m2 dit.

Yukarıda yapılan hesaplamalara göre ; Plan değişikliğine konu alanda3,537.59 m2 lik bir
emsale esas inşaat artışı meydana geldiği anlaşılmaktadır.

Emsal
Meri Plan
E=0.50
Toplam
Teklif Plan
Toplam

büyiıklüğü
E:0.75119.848,535m2
11.984,317m2
?131,832.852?m2
E:0,75132.554,865m2
Alan

inşaat alanı
89.886,40m2

5,992,16m2
95,878.56m2

99.416J48m2

99.416j48m2

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Madde 26 daı

''(l) İmar planı değişikliği; plan ana kararlaırnr, siİrekliliğini, büttınlüğifuıü, sosyal ve teknik
altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yarufl amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yapılır.

(2) İmar planlarında sosyal Ve teknik a|tyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır.
Yüriirltikteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik a|tyapı standartlarını düştiren plan
değişikliği

y

apıIamaz.

(7) Yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar plan değişikliklerinde,
kentsel teknik a\tyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla
ayrrca kentsel teknik a|tyapı etki değerlendirmesi raporu, analizi hazırlan:.r veya hazırlatrlrr.''
denilmektedir.

Söz konusu Plan değişikliği teklifine yönelik ihtiyaç arıalizini içeren sosyal ve teknik
altyapı etki değerlendirme raporu plan teklif dosyasında bulunmaktadır. Teklif plan, plan açıklama
raporunda belirtilen; '' 8. Sosyal Ve Teknik Altyapı Değerlendirmesi ... Yapılan plan değişikliği

ile

herhangi bir nüfus
bir

ve dolayısı ile ulaşımda uaç saylsml ve yoğunluğunu
1mzır
değişikliğinin
le yapılan
u
3ls
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Tarihi: 08.09.2020

''yoğunluk Artırma ve Kentsel Ulaşım Sistemini Etkileme'' başlıkları ile alakalı herhangi bir
eksiklik Veya sorun oluşturmamaktadır.'' ifadeleri yer almaktadır.
Sosyal ve teknik a\tyapı etki değerlendirme raporuna ilişkin olarak; Plan değişikliğine
konu olan bölgede kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin irdelenmesi, alanda yeterli otopaık

alanlarının olup olmadığı, yaya ve taşıt trafiğinin nasıl etkilendiğinin irdelenmesi yönünde
herhangi bir analiz ve çöziim önerisinin yer almadığı ayrıca söz konusu alanda E:0.50 olan emsal

değerinin E:0.75 olaıak tanımlanarak inşaat alanında artış yapıldığı anlaşılmaktadır.
anlaşılmaktadır.
3194 sayılı İmar Kanunu'na |4'02,2020 tarihinde yeni hükümler getirildiğinden, teklifin bu
kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.
3194 sayılı imar Kanunu, Ek Madde 8'de;
''Plan değişiklikleri, plan ana kararlarını, stirekliliğini, büti.inlüğünü sosyalve teknik a|tyapı

dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine
uygun olarak yapılır. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç arıalizini içeren sosyalve teknik altyapı
etki

de ğerl

endirme rap oru hazırlanu ak

p l

anı o nay l ay acak

id

areye sunulur.

Paısel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı
deği ş iklikl

e

i

y

apılamaz.

Taşınmaz maliklerinin tamamrnın talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı
değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanln artan değerinin tamamı değer artış payı olarak
alrnrr. Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayılr Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen
bedel tespit esasları gözetilir.

imar planı değişikliği ile taşınmazda meydarıa gelecek değer artışının tespiti 6362 sayılı
Kanuna göre yetkilendirilmiş lisanslı en az iki gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafindan plan

değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer'i plan koşullarındaki değer tespiti ile birlikte
değişiklik somasl değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalaırıa yeni değerden az olmamak
İzefe, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu taraflndan belirlenir. Değer artış payı, en geç

ilk

satışında veya ruhsat aşamasında taşırrrıaz maliklerince ödenir. Kıymet takdir
komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla
taşınmazın

ilişkin olarak 2I3 sayı!ı Kanunun miikerrer 298 inci maddesi uyarmca tespit ve ilön edilen yeniden
değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak .j.zerc arttırılarak uygulanrr...''

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKşEHiR BELEDİYE MECLİsi

RAPOR
Rapor No:2020l

İuan VE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU
İıgi1a; yaz| ve ekinde bulunan plan teklif dosyası ile

5^z

l3t

Tarihi: 08.09.2020

ilgili konu Başkanlık Makamı ile

görüşülmüş ve giindeme alınması kesinleşmiştir. ilgi(a) yazı eki plan teklif paftalarında bulunan

alanların E:0.75, Hmax:9.50 yapılaşma koşullarında konut dışı kentsel çalışma alanı olalak
tanımlanmasl Ve meri imaı planlaIında 0 ada 906 nolu parselin kuzeyinde ve doğusunda bulunan
17 ve 20 metrelik taşıt

yollarının kaldırılarak 0 ada 906 nolu paıselin gtıney cephesinden geçecek

şekilde 20 metrelik taşıt yolu tanımlanmasına ilişkin hazırlanarı 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliği teklifinin ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayı, yiirtirlükteki kanunlar ve
yönetmelikler

ile 52t6 sayılı

kanunun 7(1-b) ve 14'üncü maddelerine göre değerlendirilmek ve

hakkında karaı alınmaktJzere Büyiİkşehir Belediye Meclisimize iletilmesi hususunda gercğini

uz

ederim.

KoMisYoN GÖRÜŞÜ:

Ttırkoğlu İlçesi, Kılılı Mahallesi, 258 ada2 ve 3 nolu parseller ve 0 ada

906 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği üzerinde
Komisyonumuzcayapıları inceleme neticesinde;3t94 sayılı imar kanununun ek-8 maddesine göre
"parsel bazııda nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı
değişiklikleri yapılamaz.'' denildiğinden, 258 ada 2 parselin mevcut yapılaşma koşullaıının
korunması kaydıyla ilçe meclis kaıarı ve eki teklif plan paftası tadilen Komisyonumuzcauygun
görülmüştiir.

AFĞLU

M
üy.

Başkanı

ALIÇ

üy.
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RaporNo,20201 l4O

İvıen VE BAYINDIRLIK KoMİSYoN RAPoRU

loo

Tarihiı

08.09.2020

KONU: Elbistan ilçesi, Büyükyapalak Mahallesi, 0 ada 3818 nolu parsel üzerinde trafo alanı ve
teknik a|tyapı alanı tanımlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı ile ilgili teklifi.

K9MİSYON İNCELEMESİ: Başkanlık Makamınca komisyona havale edilen imar

ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı'nın2l.08,2020 tarihli ve 28050 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

Teklif yazısında;

İıgi: a)

Elbistan Belediye Başkanhğı 30.07.2020 tarihli

ve

4655 sayılı ya^g ve

ekleri,03.07.2020 tarih ve 2020133 sayılı Elbistan Belediye Meclis Karwı.

b) l2.o8,2o14 tarihli, |4l2 sayılıBüyfüşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12.08.2014
tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
İıgi 1a; Elbistan ilçesi, Büyiikyapalak Mahallesi, 0 ada 3818 nolu parsel üzerinde Trafo
Alanı ve Teknik Altyapı Alanı tanımlanmasına ilişkinhazırlanan l/1000 ölçekli uygulama imaı
planı teklifi; 52|6 sayir Kanunun 7(1-b) ve 14. maddelerine göre işlem yapılmak üzere
Başkanlığımıza iletilmiştir.

ıvıÜı,rİyrr
Plan teklif dosyasında yer alan tapu kayıt belgesinde; Elbistan İlçesi, Büyiıkyapalak
Mahallesi, 0 ada 3818 nolu parsel DH ENERJİ Ünprİvı VE TICARET ANoNiM ŞiRKETi
adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır.

MER'İ PLANLARDAKİ DURUM
Elbistan İlçesi, Büyükyapalak Mahallesi, 0 ada 3818 nolu parsele ilişkin;

*I6.I0.20t5 tarih 20151602 sayılı Büytikşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan meri
1/5000 ölçekli naz|mimar planında Yenilenebilir Enerji Kaynaklaıına Dayalı Üretim Tesisi Alanı
(YED) olarak tanımlanmaktadır.
*|4'O3.20l.6 tarih 2016lt42 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan meri
1/1000 ö|çekli uygulama imar planında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi

Alanı (YED) olarak tanımlanmaktadır
İr,

Çr ıvırccr,İs x.q.RARI

03.07.2020 tarihli 2o20l33 sayılı Elbistan Belediye Meclis Kararında;

''Komisyon İncelemesi; Söz konusu taleple ilgili olarak, Büyükyapalak mahallesi 0 ada
3818 nolu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılması talebi takdir
meclise ait olmak üızere oy birliği ile kabuledilmiştir.
uldu, oy birliği ile kabul edildi." denilmektedir.

raporu

V"
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Tarihi: 08.09.2020

DEĞERLENDİRME VE SONUC
Teklif plan paftası incelendiğinde; Elbistan ilçesi, Büyükyapalak Mahallesi, 0 ada 3818
nolu parselin gtiney doğusunda olacak şekilde yaklaşık 6I m2 büyiıklüğiınde Trafo Alanı ve
yaklaşık 44 m2 büyüklüğtinde (TA) Teknik Altyapı Alanı tanımlandığı anlaşılmaktadır.
Söz konusu plan değişikliğine ilişkin sosyal ve teknik a|İyapı etki değerlendirme raporu
plan teklif dosyasında bulunmamaktadır.

Mek6nsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Madde 24 te3
''Uygulama imar planı

(3) Uygulama imw planlarında bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan,
otopark, cep otoparkr, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol,
muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlaıını artrrıcr küçtık alan gerektiren fonksiyonlar

ayrılabilir Ve bu fonksiyonlaıın konulması nazım imar planına aykırılık teşkil

ehmez.''

denilmektedir.

Mek6nsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Madde 26 da;
''(1) imar planı değişikliği; pIan anakararlaıını, sürekliliğini, bütünlüğifuıü, sosyal ve teknik

a|tyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yaTafl amaçlı, teknik
dayanılarak yapılır.

ve nesnel

gerekçelere

(2) İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi

esastır.

Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşiiren plan
değişikliği y apı|amaz.'' denilmektedir.
3194 sayılı imar Kanunu'na14.02.2020 tarihinde yeni hi.iktimler getirildiğinden, teklifın bu
kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.
3194 sayılı İmar Kanunu, Ek Madde 8'de;

''Plan değişiklikleri, plan arıakaruflarını, siirekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı
dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine
uygun olarak yapılır. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik a|tyapı
etki değerlendirme raporu hazırIanamkplanı onaylayacak idareye sunulur.

Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı
değişikliği sonucunda değerinde artış olan afsarun artan değerinin tamamı değer artış payı olarak
alınrr. Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayı|ı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen
bedel tespit esasları gözetilir.
İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışrnrn tespiti 6362 sayılı
iki gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafindan plan
göre yetkilendirilmiş
en
plan
2/3

tespiti ile birlikte

RAPOR
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Rapor No:2020l IQO
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Tarihi: 08.09.2020

5- o"t

değişiklik sorırast değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalama yeni değerden az olmamak
izete, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir. Değer artış payı, en geç
taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenir. Kıymet takdir
komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla
ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyarmca tespit ve il6n edilen yeniden

değerleme oranında takvim

yılı

başından geçerli olmak

izere nttıtılarak

uygulanır...''

denilmektedir.

Elbistan İlçesi, Büytıkyapalak Mahallesi, 0 ada 3818 nolu üzerinde plan değişikliği
yapılmasına ilişkin konu Başkanlık Makamı ile görüşülmüş ve gtindeme alınması kesinleşmiştir.
Elbistan İlçesi, Büyükyapalak Mahallesi, 0 ada 3818 nolu parsel üzerinde Trafo Alanı ve (TA)
Teknik Altyapı Alanı tanımlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği teklifınin ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayr, ytiriirliikteki kanunlar ve
yönetmelikler ile 5216 sayı|ıkanunun 7(1_b) ve 74. maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında
karar alınmakİzereBüytikşehir Belediye Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Elbistan İlçesi, Büyfüyapalak Mahallesi, 0 ada 3818 nolu parsel
üzerinde trafo alanı ve teknik altyapı alanı tanımlanmasrna ilişkin hazırLanan l/1000 ölçekli imar
planı üzerinde Komisyonumuzca yapıIarıinceleme neticesinde; ilçe meclis kararı ve eki teklif plan

KoMİsYoN GöRüŞÜ:
paft ası

Komisyonumu zca uy glJn görülmüştiir.

AŞoĞLU

üy.

Başkanı

ş

üy.
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Tarihi: 08.09.2020

KQNU: Elbistan İlçesi, Büyükyapalak Mahallesi, 0 ada 3817 nolu parsel üzerinde trafo alanı ve
teknik altyapı alanı tanımlanmasına ilişkin hazırlanarı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili
teklifı.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Başkanlık Makamınca komisyona

havale edilen İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı'nın 2|.08.2020 tarihli ve 28052 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

Teklif yazısında;

İıgi:

a) Elbistan Belediye Başkanlığı 30.07.2020 tarihli ve 4658 sayılı yaz|Sl ve ekleri,
03.07.2020 taıih ve 2020136 sayılı Elbistan Belediye Meclis Kararı.

b) 12.08.2014 tarihli,

|4l2

sayıIı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12.08.2014

tarihli, l411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
ilçesi, Büyükyapalak Mahallesi, 0 ada 3817 nolu parsel üzerinde Trafo
Alanı ve Teknik Altyapı Alanı tanımlanmasına ilişkinhazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı teklifı; 52|6 sayılı Kanunun 7(l_b) ve 14. maddelerine göre işlem yapılmak izere
Başkanlığımıza iletilmiştir.

İıgi

1a; Elbistan

vrÜı,riyrr
Plan teklif dosyasında yer alan tapu kayıt belgesinde; Elbistan İlçesi, Büyükyapalak
Mahallesi,0 ada 3817 nolu parsel DH ENERJİ ÜnBrivı VE TİCARET ANONİM ŞİRKETI
adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır.

MER'İ PLANLARDAKi DURUM
Elbistan İlçesi, Büyükyapalak Mahallesi, 0 ada 3817 nolu parsele ilişkin;
*16.10.2015 tarih 2015160l sayılı Büyfüşehir Belediye Meclis Karaıı ile onaylanan meri
1/5000 ölçekli naz|mimar planında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı

(YED) olarak tanımlanmaktadır.
*14.03.2016 tarih 20161141 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan meri
1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi

Alanı (YED) olaıak tanımlanmaktadır

İr,ÇB nnrcı,İs

ranı.Rr

03.07.2020 tarihli 2020136 sayılı Elbistan Belediye Meclis Karaıında;

''Komisyon İncelemesi; Söz konusu taleple ilgili olarak, Büytikyapalak mahallesi 0 ada
3817 nolu parselin l/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılması talebi takdir
meclise ait olmak izere oy birliği
birliği ile kabul edildi."

KAHRAMANMARAŞ güvüxŞrırin grcLnniyrc

vıncıisi

RAPOR
RaporNo,2020l ıQ I

İryra.n

vE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRu
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Tarihi: 08.09.2020

DEĞERLENDİRME VE SoNUÇ
Teklif plan paftası incelendiğinde; Elbistan ilçesi, Büyfüyapalak Mahallesi, 0 ada 3817
nolu parselin gtiney doğusunda olacak şekilde yaklaşık 7I m2 büyüklüğünde Trafo Alanı ve
yaklaşık 3I m2 büyüklüğünde (TA) Teknik Altyapı Alanı tanımlandığı anlaşılmaktadır.
Söz konusu plan değişikliğine ilişkin sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu
plan teklif dosyasında bulunmamaktadır.
Mek6nsa1 Planlar Yapım Yönetmeliği, Madde 24 teı

''Uygulama imar planı

(3) Uygulama imat planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan,
otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol,
mütarlık, trafo gibi sosyal ve teknik a|tyapı alanlarını artırıcr küçiık alan gerektiren fonksiyonlar

ayrılabilir ve bu fonksiyonlaıın konulması nazlm imar planına aykırılık teşkil

etmez.''

denilmektedir.
Mek6nsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Madde 26 da;

''(l) imar planı değişikliği; plan ana kararlarrnr, sürekliliğini, bütünlüğiinü, sosyal ve teknik
altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yarafl amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanilarak yapılır.

(2) İmar planlaIında sosyal Ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi

esastır.

Yi.irtir|ükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşiiren plan

değişikliği yapılamaz.'' denilmektedir.
3194 sayı|ıimar Kanunu'na14,02.2020 tarihinde yeni hükiimler getirildiğinden, teklifin bu
kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.
3194 sayılı İmar Kanunu, Ek Madde 8'de;

''Plan değişiklikleri, plan ana kaıarlarını, stirekliliğini, büttınlüğiınü sosyal ve teknik a|tyapı
dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine
uygun olarak yapılır. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç ana|izini içeren sosyal ve teknik a|tyapı
etki de ğerl endirme rap oru hazır\anaruk pl anı onay lay acak idareye sunulur.

Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı
değişikliği sonucunda değerinde artış olan afsanm artan değerinin tamamı değer artış payı olarak
alrnrr. Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayı|ı Kanunun 1l inci maddesinde belirtilen
bedel tespit esasları gözetilit.
İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti 6362 sayı|ı
iki gayrimenkul değerleme kuruluşu taraflndan plan
en
Kanuna göre
tespiti ile birlikte
plan koşullarındaki
raporunda

i
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değişiklik sonrası değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalama yeni değerden az olmamak
izere, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu taıaflndan belirlenir. Değer artış payı, en geç
taşınmazın

ilk

satışında veya

rüsat

aşamasında taşınmaz maliklerince ödenir. Kıymet takdir

komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim

yılı için, bir önceki yıla

ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun mtikerrer 298 inci maddesi uyaxmca tespit ve ilön edilen yeniden
değerleme oraııında takvim yılı başından geçerli olmak izere arttırılarak uygulanır...''
denilmektedir.

Elbistan İlçesi, Büyiikyapalak Mahallesi, 0 ada 3817 nolu üzerinde plan değişikliği
yapılmasına ilişkin konu Başkanlık Makamı ile görüşülmüş ve gündeme alınması kesinleşmiştir.
Elbistan ilçesi, Büyükyapalak Mahallesi, 0 ada 3817 nolu parsel üzerinde Trafo Alanı ve (TA)
Teknik Altyapı Alanı tanımlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği teklifınin ilgi (b) Başkanlık Genelgesi Ve onayı, ytirtirliikteki kanunlar Ve
yönetmelikler ile 5216 sayıIı kanunun 7(1_b) ve 14, maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında
karaı alınmakıJzere Büyükşehir Belediye Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini atz ederiım.

KOMİSYON cÖnÜŞÜ: Elbistan İlçesi, Büyükyapalak Mahallesi, 0 ada 38t7 nolu

parsel

üzerinde trafo alanı ve teknik altyapı alanı tanımlanmasına ilişkin hazırlanan l/1000 ölçekli
uygulama imar planı üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; İlçe meclis kararı
ve eki teklif plan paftası Komisyonumuzca uygrın görtilmüştiir.

M

AŞoĞLU

üy.

Başkanı

Ç

üy.
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RAPOR
RaporNo:2020lıba-

İpı.Ln VE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

6'.o

KoNU: Elbistan ilçesi, Büytikyapalak Mahallesi, 0

Tarihi: 08.09.2020

ada 2520 no\u parsel üzerinde trafo alanı ve

teknik a|tyapıalanı tanımlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili

teklifi.

K9MİSY9N iNcBı,rMESİ: Başkanlık

Makamınca komisyona havale edilen İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı'nın 2|.o8'2020 tarihli ve 28054 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.

Teklif yazısında;

iıgi:

a) Elbistan Belediye Başkanlığı 3o.07.2o2o tarihli ve 4656 sayılı yaası ve ekleri,
03.o7,2020 tarih ve 2020137 sayılı Elbistan Belediye Meclis Kararı.

b) |2'08,2014 tarihli, 1472 sayı|ıBüyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve t2.08,20I4

tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
ilgi (a) Elbistan ilçesi, Büyiİkyapalak Mahallesi, 0

ada 2520 nolu parsel üzerinde Trafo

Alanı ve Teknik Altyapı Alanı tanımlanmasına ilişkinhazırlanarı 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı teklifı; 52|6 sayılı Kanunun 7(1_b) ve 14. maddelerine göre işlem yapılmak ıjzerc
B

aşkanlığımıza iletilmiştir.

vrÜı,xİyrr
Plan teklif dosyasında yer alan tapu kayıt belgesinde; Elbistan ilçesi, Büyiikyapalak
Mahallesi, 0 ada 2520 no|ı parsel DH ENERJI ÜngrİIVI VE TICARET ANoNiM ŞİRKETİ
adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır.

MER',İ PLANLARDAKİ DURUM
Elbistan İlçesi, Büyiikyapalak Mahallesi, 0 ada 2520 noluparsele ilişkin;
*16.10.2015 tarih 20151603 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan meri
1/5000 ölçekli flazImimar planında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı

(YED) olarak tanımlanmaktadır.
*14.03.2016 tarih 20|61143 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan meri

Tesisi
1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim

Alanı (YED) olarak tanımlanmaktadır

iı,Çr Nırcr,İs x,q.RARI
03.07.2020

38

tarihli 2o20l37 sayılı Elbistan Belediye Meclis Kararında;

''Komisyon incelemesi; Söz konusu taleple ilgili olarak, Büyükyapalak mahallesi 0 ada
imar planında değişiklik yapılması talebi takdir
nolu parselin 1/1000
ı7zerc oy
se
Ll3

RAPOR

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:2020l

İvra.n vE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

Ç^.c

IQL

Tarihi: 08.09.2020

Komisyon raporu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabuledildi.'' denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUC
Teklif plan paftası incelendiğinde; Elbistan İlçesi, Büyiikyapalak Mahallesi, 0 ada 2520
nolu parselin güney doğusunda olacak şekilde yaklaşık 65 m2 büyüklüğtınde Trafo Alanı ve
yaklaşık 63 m2 büyüklüğünde (TA) Teknik Altyapı Alanı tanımlandığı anlaşılmaktadır.
Söz konusu plan değişikliğine ilişkin sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu
plan teklif dosyasında bulunmamaktadır.
MekAnsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Madde 24 te;
''Uygulama imar planı

(3) Uygulama imat planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan,
otopark, cep otoparkı, yol boyu otopaık, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol,
muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlaıını artırrcı küçiık alan gerektiren fonksiyonlar

ayrılabilir Ve bu fonksiyonların konulması nazlm imar planına aykırılık teşkil

etmez.''

denilmektedir.
MekAnsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Madde 26 da;
''(1) imar planı değişikliği; plan ana kararlarınr, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik

altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yarufl amafıy teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yapılır.

(2) imar planlarında sosyal Ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi

esastrr.

Yiirürli.ikteki imar planlaıında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşi.iren plan
değişikliği

y

apılarrıaz.'' denilmektedir.

3194 sayılı İmaı Kanunu'na |4,02,2020 tarihinde yeni hiikiimler getirildiğinden, teklifin bu
kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

3|94 sayıiıı imaı Kanunu, Ek Madde

8'de;

''Plan değişiklikleri, plan anakarurlarını, siirekliliğini, büttınlüğiınü sosyal ve teknik alIyapı
dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine
uygun olarak yapılır. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı
etki değerlendirme raporu hazırlarıwakplanı onaylayacak idareye sunulur.

Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapı|acak imar planı
değişikliği sonucunda değerinde artış olan axsanm artan değerinin tamamı değer artış payı olarak
alınır. Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayı|ı Kanunun
gözetilir.
bedel
t
2/3

1l inci

maddesinde belirtilen

RAPOR

KAHRAMANMARAŞ BÜyÜKŞEHiR BELEDİYE MECLİSİ

RaporNo:2020l

İvıa.n VE BAYINDIRLIK KoMisYoN RAPoRU

ILL

Tarihi: 08.09.2020

(^

). Cc-

İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti 6362 sayıiıı

Kanuna göre yetkilendirilmiş lisanslı en az iki gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafindan plan

değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer'i plan koşullarındaki değer tespiti ile birlikte
değişiklik somasl değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalama yeni değerden az olmamak
ıjzete, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafindan belirlenir. Değer artış payı, en geç

taşınmazın

ilk

satışında veya

rüsat

aşamasında taşınmaz maliklerince ödenir. Kıymet takdir

komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme taıihinde her takvim

yılı için, bir önceki yıla

ilişkin olarak 2l3 sayıIı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyarmca tespit ve i16n edilen yeniden
değerleme oranrnda takvim yıh başından geçerli olmak ıJzere arttırılarak uygulanır...''
denilmektedir.

Elbistan İlçesi, Büytikyapalak Mahallesi, 0 ada 2520 nolu üzerinde plan değişikliği
yapılmasına ilişkin konu Başkanhk Makamı ile görüşülmüş ve gündeme alınması kesinleşmiştir.
Elbistan İlçesi, Büyiikyapalak Mahallesi, 0 ada 2520 no|ı paısel üzerinde Trafo Alanı ve (TA)
Teknik Altyapı Alanı tanımlanmasına ilişkin hazırlanan l/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği teklifinin ilgi (b) Başkanlık Genelgesi Ve onayr, yürürlfüteki kanunlar ve
yönetmelikler ile 5216 sayılı kanunun 7(1_b) ve 14, maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında
karaı alınmakizere Büyiikşehir Belediye Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini aru ederim.

KOMİSYON cÖnÜŞÜ: Elbistan İlçesi, Büyiikyapalak Mahallesi,

0

ada2520 nolu paısel

üzerinde trafo alanı ve teknik altyapı alanı tanımlanmasrna ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı üzerinde Komisyonumıızcayapıları inceleme neticesinde; ilçe meclis kararı
ve eki

plan paftası Komisyonumuzca ny gJn görülmüştür.

LU

üy.

Başkanı

ALIÇ

üy.

üy.

3/3

KAHRAMANMARAŞ uüvürŞrrrİn ırr,rcuİyr ryıncr,İsİ

iıran

RAPOR
Rapor No:2020l 11ş

VE BAYII\DIRLIK xonnİsyoN RAPoRU

Tarihi: 08.09.2020

KONU: Elbistan İlçesi, Büyükyapalak Müallesi, 0 ada 0 ada 3381, 3382,3383, 3384, 3390,
339I,3392, 3393 3429, 3435, 3438, 3439,3692 numaralı parseller üzerinde enerji nakil hattı
koruma kuşağı ve enerji nakil hattı tanımlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı ile ilgili teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Başkanlık Makamınca komisyona havale edilen

İmar ve Şehircilik

Dairesi Başkanlığı'nın 24.08.2020 İnih|i ve 28134 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

İıgi: a)

Elbistan Belediye Başkanlığı 30.07.2020 tarihli

Ve 4657 sayılı

yazLsl

Ve

ekleri,03.07.2020 tarih ve 2020135 sayılı Elbistan Belediye Meclis Kaıarı.
b) 12.08,2014 teriihli,I4l2 sayıIı Büyiıkşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12,08.2014

taıihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
İıgi 1a; Elbistan İlçesi, Büyükyapalak Mahallesi, 0 ada 0 ada 3381, 3382, 3383, 3384,
3390, 339I,3392,3393 3429,3435,3438,3439,3692 nımaralı parseller üzerinde Enerji Nakil
Hattı Koruma Kuşağı ve Enerji Nakil Hattı tanımlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı teklifi; 5216 sayılı Kanunun 7(1_b) ve 14. maddelerine göre işlem yapılmak
izere Başkanlığımıza iletilmiştir.

ıvrÜı,rİyrr
Plan teklif dosyasında yet alan tapu kayıt belgesinde; Elbistan İlçesi, Büyiİkyapalak
Mahallesi, 0 ada 0 ada 3381, 3382,3383, 3384,3390,3391,3392,3393 3429,3435,3438,3439,
3692 nımaralı parseller şahıs mülkiyetleri adına kayıth olduğu anlaşılmaktadır.

MER'İ PLANLARDAKİ DURUM
Elbistan İlçesi, Büyiikyapalak Mahallesi, 0 ada 0 ada 3381, 3382,3383, 3384,3390,3391'
3392,3393 3429,3435,3438,3439,3692 numwalı parseller üzerinde bulunan plan değişikliği
onama srnrlna ilişkin;

*Meri 1/5000 ölçekli nazlm imar planında Bağ_Bahçe nizamı konut alanı (net 20 kilha.)'
gelişme konut alanı (net 7lkilha.) tarımsalniteliği korunacak alan, 10 metrelik taşıt yolu ve park,
olarak tanımlanmaktadır.

*Meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında (B) Bağ-Bahçe nizamı konut alanr, paık,
TAKS:0.30 KAKS:0.60 A-2 nizam yapılaşma koşullarında gelişme konut alanı, tarımsal niteliği
korunacak alan, dere, 10 metrelik taşıt yolu ve 7 metreIikyaya yolu olarak tanımlanmaktadır

r/4

KAIIRAMANMARAŞ BtIYÜKŞEHiR BELEDiYE MEcLisİ

RAPOR
Rapor No:2020l ,ü5

İırı.Ln VE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

Tarihi: 08.09.2020

^$
03.07.2020 tarihli 2020135 sayılı Elbistan Belediye Meclis Kararında;

''Komisyon İncelemesi; Söz konusu taleple ilgili olarak, Büyükyapalak ma}ıallesi 0 ada
3381, 3382,3383, 3384,3390,339l,3392,3393 3429,3435,3438,3439,3692 nolı parselin
1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılması talebi takdir meclise ait olmak ıJzerc
oy birliği ile kabul edilmiştir.
Komisyon raporu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.'' denilmektedir.

DEĞERLENDiRME VE SONUÇ
Teklif plan paftası incelendiğinde; Elbistan İlçesi, Büyükyapalak Mahallesi, 0 ada 0
3381,3382,3383,3384,3390,339|,3392,33933429,3435,3438,3439,3692nıırrıualıparseller
üzerinde Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağı ve Enerji Nakil Hattı tanımlandığı anlaşılmaktadır.

ada

Söz konusu parsellerin şahıs mülkiyetine ait olmaları sebebiyle parsellerde yapılması
planlanan plan değişikliğine ait dosyada paısel maliklerinin muvafakatlarının yer almadığı, teklif
planın hangi kurum yada kuruluşa ait bir talep olup olmadığı ve gerekçesi anlaşılamamaktadır.

Ayrıca teklif plan değişikliği ile Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağı ve Enerji Nakil Hattı
tanımlanması, 1/5000 ölçekli nazlm imar planı değişikliği yapılmadan 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği yapılması mekönsal planlar arası kademeli birlikteliğin sağlanmadığı ve
planlax arası hiyerarşiye uygun olmayacağı düşiinülmektedir.

ilgi (b) Büyiikşehir Başkanlık Genelgesi ve Başkanlık onayında belirtildiği

tJzerc, Madde

III Büyiıkşehir Belediye Başkanlığınca Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı tekliflerinde ve

Değişik|iklerinde İstenecek Belgeler başlığı altında yer alan ''ilgili kurum ve kuruluş görüşleri''
teklif plan dosyasında yer almamaktadır.
Söz konusu plan değişikliğine ilişkin sosyal ve teknik a|tyapı etki değerlendirme raporu
plan teklif dosyasında bulunmamaktadır.

MekAnsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Madde 6'da;

(2) Mekfinsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırLanıt. Her plan, planlar
arası kademeli birliktelik ilkesi uyarrnca ytırürlukteki üst kademe planların karaılanna uygun
olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır.
denilmektedir.
Mek6nsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Madde 26'da;
''(1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarınr, sürekliliğini, bütünlüğifuıü, sosyal ve teknik

a|tyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yatafl amaçlr, teknik

2/4

ve nesnel

gerekçelere

KAHRAMANMARAŞ BÜyÜKŞEHiR BELEDiYE MEcLİsİ

RAPOR
Rapor No:2020lıQ3

İivren VE BAYINDIRLIK

xoııİsyoN RAPoRU
çş

Tarihi: 08.09.2020

(2) İmar planla"rında sosyal Ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi

esastır.

Yüriirltikteki imar planlarında öngöriilen sosyal ve teknik a\tyapı standartlaxını düşüren plan
de ği

şikliği

y

apılamaz.

(3) İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi

veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorıırı|ıı
hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

a) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi
gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görtişü alınır,'' denilmektedir.
Mekönsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Madde

3

l'de;

''(4) imar planı teklifleri, planın kapsadığı alanın maliki veya maliklerinin yasal vekilleri

taıaflndan sunulabilir. Planlanan alan içinde maliklerine ulaşılamayan, malikleri belli olmayan
veya maliki bulunmayan yerlerin mevcudiyeti halinde, bunların ilgili idarece belgelendirilmesi ve
planlanan alanın Yo20' sini aşmaınasl şartı aranır.'' denilmektedir.
3194 sayılı İmar Kanunu'na 14,02,2020 tarihinde yeni hiikiimler getirildiğinden, teklifin bu
kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

3194 sayıIıİmaı Kanunu, Ek Madde 8'de;
''Plan değişiklikleri, plan arıakarurlatını, siirekliliğini, bütiınlüğtınü sosyal ve teknik altyapı
dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine
uygun olarak yapılır. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı
etki

değ

erl

endirme rap o ru hazır|anar ak

p

l

anı onaylay acak

id

areye sunulur.

Taşınmaz maliklerinin tamamınrn talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı
değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanm artan değerinin tamamı değer artış payı olarak
alınır. Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayı|ı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen
bedel tespit esasları gözetilıir.

imar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti 6362 sayılı
Kanuna göre yetkilendirilmiş lisanslı en az iki gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafindan plan

değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer'i plan koşullarındaki değer tespiti ile birlikte
değişiklik soffasl değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalıarrıa yeni değerden az olmamak

İzete, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir. Değer artış payı, en geç
taşrnmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşırıırıaz maliklerince ödenir. Kıymet takdir
komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla
ilişkin olarak 2I3 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyaxınca tespit ve ilön edilen yeniden

geçerli olmak izere arttırılarak uygulanır...''

RAPOR

KAHRAMANMARAş BtirtjKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:2020l /QJ

İıvran VE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

b- \r

Tarihi: 08.09.2020

Elbistan ilçesi,Büytikyapa|akMüa1lesi, Elbistan İlçesi, Büyükyapalak Mahallesi, 0 ada 0
ada 3381, 3382,3383, 3384,3390,3391,3392,3393 3429,3435,3438,3439,3692 nımarulı
parseller üzerinde plan değişikliği yapılmasına ilişkin konu Başkanlık Makamı ile göriişülmüş ve
gifuıdeme alınması kesinleşmiştir. Elbistan İlçesi, Büyükyapalak Mahallesi,

0 ada 0 ada 3381,

3382,3383, 3384, 3390, 339l, 3392, 3393 3429, 3435, 3438, 3439, 3692 numaralı parseller
üzerinde Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağı ve Enerji Nakil Hattı tanımlanmasına ilişkin
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin ilgi (b) Başkanlık Genelgesi
ve onayı, yürtirltikteki kanunlar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı kanunun 7(1-b) ve 14. maddesine
göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak ı1zerc Büyiıkşehir Belediye Meclisimize
iletilmesi hususunda gereğini arz ederim.

KoMİSYoN GÖRÜŞÜ:

Elbistan İlçesi, Büyükyapalak Mahallesi, 0 ada 0 ada 3381, 3382,3383,
3384,3390, 339|, 3392, 3393 3429, 3435, 3438, 3439, 3692 nııırıatalı parseller üzerinde enerji
nakil hattı koruma kuşağı ve enerji nakil hattı tanımlanmasına ilişkinhazıtlarıan 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı üzerinde Komisyonumuzca yapilıan inceleme neticesinde; 1/5000 ölçekli
nazlm imar planı kapsamında değerlendirilmek İzere dosyanın ilçesine iadesi Komisyonumuzca
uygun görülmüştiir.

üy.

Başkanı

ALIÇ

üy.

4/4

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDiYE MECLİSİ

RAPOR
Rapor No'20201 llat

iıvıan VE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

Tarihi: 08.09.2020

6^.e
KoNU: oikişubat İlçesi, yolyanı Mahallesi, 167 ada,14

parsel sayılı taşınmaz|a alakalı 1/1000

ölçekli plan teklifi (konut dışı kentsel çalışma alanı_taşıt yolu) ile ilgili teklifi.

KoMİsYoN İNCELEMESİ

Başkanlık Makamınca komisyon a hav ale edilen İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı'nın 16.07.2020 twihli ve 23l97 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
:

Teklif yazısında;

İıgi:

a) onikişubat Belediye Başkanlığı'nın !5.06.2020
1/1000 ölçekli UİP

taihve E.8439 sayılı yazlslve ekindeki,

tekıifi dosyası

b) 12.08.2014 tarihli, l4|2 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12.08.2014

tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
İıgi 1a; yan ve ekindeki, 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı teklifi dosyası

ile;

onikişubat ilçesi, Yolyanı mahallesi, t67 ada,14 parsel sayılı taşırıırıazlaalakalı olarak hazırlanan
(14,02.2020 onanlı,1/5000 ölçekli Nazım imar Planına istinaden)

Meclisi'nin, 05.06.2020 tarih ve 202011-00 sayılı kararı

ve

ile uygun

onikişubat Belediye

görülen, 1/1000 ölçekli

Uygulama İmar Planı @N:UİP_46275407) teklifinin, 5216 sayılı Büyiİkşehir Belediye
Kanununun,7b ve 14. maddeleri kapsamında değerlendirilmek llzete, Başkanlığımıza iletilmiştir.

vrÜr,rİynr
Dosyasında yapılan inceleme sonucunda, 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı teklifine
konu olan,

.onikişubat İlçesi,Yolyanı mahallesi, 3.508,44 m2 büyi.ıklüğiındeki, 167 ada,l parsel
sayılı taşınmazın, Saylak Su İnşaat Taahhüt Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
mülkiyetinde olduğu tespit edilmiştir.

MER'İ PLANLARDAKİ DURUM
onikişubat ilçesi, Yolyanı mahallesi, 167 ada,l4 parsel sayılı taşınırıaz;
.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14.02,2020 tarih ve 2020102-|8 sayılı

karurı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

(KDKÇA)' ında kalmaktadır.
.1/1000 ölçekli Uygulama İmaı Planı bulunmamaktadır.

İr,cr vrrcı,İs x.q.RARI
Belediye Meclisi

tarih ve

sayılı

RAPOR

KAHRAMANMARAŞ nüvüxŞrcrıİn nnr.ruiyn wırccr,İsİ

Rapor No:2020l l ı1q

İnıln VE BAYINDIRLIK KoMisYoN RAPoRU
Ç-ee

Taıihi:

08.09.2020

."..........Komisyon İncelemesi:Yolyanı mahallesi, 767 ada, 14 parselde, 1/1000 ölçekli
Uygulama İmaı Planı talebi, 04.o3.2020 tarihli, Belediye Meclisi Toplantısında,20201018 dosya
numarasr ile değerlendirilmek ve karar alınmak ıJzete, komisyonumuzahava|e edilmiştir.

.Komisyon Görüşü: Nazım imar planı doğrultusunda yapılmış olan, 1/1000 ölçekli,
Yolyanı mahallesi, |67 ada,l4 parseldeki imar planı talebi, yapılan incelemeler neticesinde, teklif
çizimdeki şekliyle komisyonumu zca [y

glJn bulunmuştur.''

şeklindedir.

DEĞERLENDİRME VE soNUC
İıgi

1a;

yazı ekinde yet alan,1/l000 ölçekli Uygulama imar Planı teklifi açıklama raporu;

.'' KahIamaİımaraş

ili, onikişubat

İlçesi, Yolyanı mahallesi, 167 ada, 14 parsel üzerine
doğal mineralli su dolum imalathanesi yapılması amacıyla, 1/5000 ölçekte flazlm imaı planı
hazı11anarak, Kafuamanmaraş Büytıkşehir Belediyesinde onaylanmıştır. Bu plana uygun olacak
şekilde l/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır.

.PLANIN AMACI: İlgili parse|imizde doğal mineralli su dolum imalathanesi yapılması
düşiinülmekte olup ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşler alınmış olup herhangi bir sakınca
olmadığı şeklinde cevaplar alınmrştır. Nazım imar planında ilgili paıselimiz, konut dışı kentsel
çalışma alanı olarak planlanmıştır. Ekte onaylı plan örneği mevcuttur.

.Çalışma a|anı dİze yakın bir alana sahip olup, K.Maraş metkeze, kuş uçuşu 27

kn

mesafede konumlanmaktadır.

.PLAN NOTLARI: Plan Slnill, 167

ada 14 paıseli kapsamaktadır.

.Alanda emsal: 0,30 y en çok: 13,50m olarak belirlenmiştir.

.Çekme mesafesi yol cephesinden

5

metre komşu parsellerden ise

3

metre olarak

belirlenmiştir.

.Çekme mesafesi içerisinde su debisi sebebiyle su deposu yapılabilir. Fakat fabrika binası
depolama tesisi idari tesis çekme mesafesi içerisine yapı|amaz

.Açıklanmayan hususlaıda 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili kanun ve yönetmeliklere
uyılması zorunludur.

.iıgiıi kurum ve
zorunluduı.''

kuruluşlardan alınan kurum görüşleri dikkate alınarak yapılaşması

KAHRAMANMARAŞ nÜvÜxŞrrrin grr,noiYp ıvrucr,İsi

RAPOR
RaporNo:2020l ıQq

iıvıen VE BAYINDIRLIK xoınİsyoN RAPoRU
>^<e

Tarihi: 08.09.2020

Mekansal Planlaf Yapım Yönetmeliği'nin, Tanımlar ve Mekansal Kullanım Esasları

(

ikinci Bölüm) Bölİ.imü' niin, Tanımlar (Madde_4) kısmında;

.,,Nazlm imar planı: Mevcut ise cevre duzeni planının genel ilke, hedef ve kararlarına
uygun olarak, arazi parca|arlrun genel kullanış bicimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin
gelecekteki nufus yoğunluklarını, ceşitli kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının gelişme yon vo
büyük1ükleri ile ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlıarııı, ulaşım sistemlerini
göstermek ve uygulamaimarplanlarının hazırlanmasma esas olmak |Lzere' varsa kadastral durumu
işlenmiş olarak, l/5.000 ölcekte, büyfüşehir belediyelerinde l/5000 ile ll25'000 arasındaki her
ö1cekte, onaylı halihazır haritalar üzerine, plan notları ve ayrıntılı raporuyla

bir bütün olarak

hazırlanan planı,

ve

.Uygulama imar p1anı: Nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin koşulları
planlama alanının genel özellikleri, yapmm kullanım aınacl ve ihtiyacı, erişilebilirlik,

stirdtiriilebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak; yapılaşmaya ilişkin yapı adalatı, kullanımları,
yapı nizamı, bina yüksek|iği, taban alanı katsayrsr, kat alanı kat saylsl veya emsal, YdP| yaklaşma
yolları,
mesafesi, ön cephe haİtı, ifrazhattı, kademe hattı, ada ayrım çizgisi, taşıt, yaya ve bisiklet
u1aşım

ilişkileri, parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı a|anLwınt, gerektiğinde;

kat
parsel büyüklükleri, parsel cephesi ve derinliği, aıka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun altındaki

için
adedi, bağımsız bölüm saylsl gibi yapılaşma ve uygulamaya ilişkin kararları, uygulama
gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntılaıı
ile gösteren Ve Varsa kadastral durumu işlenmiş olarak l/1.000 ölçekte onaylı ha|ihazr haritalar
ifade eder."şeklinde
üzerinde, plan notlarr ve ayrıntrlı raporuyla bir bütün olarak hazırlananplanı,
tanımlama bulunmaktadır.

Mekansal P1anlff Yapım Yönetmeliği'nin, Mekdnsal Plan Kademelenmesi ve Genel
( Madde-6)
Esaslar ( üçiıncü Bölüm) Bölümü'nün, Mekansal planlama kademeleri ve ilişkileri
kısmrnın, (1) ve (2) bendi;

.,,(1)Mek6nsal p1anlar kapsadıkları a|anve amaçları açısından MekAnsal Strateji Planlaıı,
üst
Düzeni Planları ve İmar Planları olarak hazırlant. Buna göre planlama kademeleri,

Çevre
Düzeni Planı, Nazım
kademeden alt kademeye doğru sırasıyla; Mekinsal Strateji Planr, Çevre
İmar Planı ve Uygulamaimar Planından oluşur'

.(2) Mekönsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazı/ranır. Her plan, planlaI
kararlarma uygun
aıası kademeli birliktelik ilkesi uyarmca yiirürlükteki üst kademe planların
alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır'"
olmak, raporu ile bütiin

KAHRAMANMARAŞ BIIyÜKŞEHİR BELEDiYE MECLiSİ

RAPOR
Rapor No:2020l ıQt1

İvrln VE BAYII\DIRLIK xonıİsyoN RAPoRU
1-e?1/1000 ölçekli Uygulama imar

Tarihi: 08.09.2020

Planı teklifi ve açıklama raporu incelediğinde;

.''Uygulama imat Planı değişiklik teklifinin, imar planları (1/5000-1/1000) arasındaki
hiyerarşi gereği, Kahramanmaraş Büyiikşehir Belediye Meclisi'nin, 14.02.2020 tarih ve 202010218

sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Nazım imar Planına istinaden hazırlandığ1

.onikişubat İlçesi,Yolyanı mahallesi, 167 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın, E:0.30,
Yençok:13.50m yapılaşma koşullarında, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA) olaıak
tanımlandığı,

.Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA)'nın, 3511 m'z (yaklaşık) büyüklüğiınde
olduğu,

.Yapı yaklaşma mesafelerinin, giiney (yol) cepheden, 5m, diğer cephelerden, 3m olaıak
tanımlandığı,

.Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA)'nın, mafueç alması için, alanın giineyinde
taşıt yolu (10 m) tanımlandığı ( mevcutta bulunan kadastral yolbaz alınarak)
.Uygulama imar planı teklifinde; "Plana konu, 167 ada 14 parselde doğal mineralli su
dolum imalathane si yapılması planlanmaktadır.

.Kurum göriişleri dikkate alınarak yapılaşması zorunludur.

.Çekme mesafesi içerisinde suyun akış

debisi tazyiki

yapılabilir.Diğer yapılacak idari bina fabrika binası

vb

sebebiyle sadece su deposu

yapılat çekme mesefesi içerisine

yapılaırıaz.

.Açıklanmayan hususlarda 3194 sayılı
zorunludur.

"

imar

kanunu ve

ilgili yönetmeliklere

uyulması

şeklinde plan notu bulunduğu,

tespit edilmiştir.

|4.02.2020 tarih ve

722l sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlaıda Değişiklik

Yapılması Hakkındaki Kanun iIe,3194 sayılı İmar Kanunu'na, yeni hüktimler getirildiğinden,
uygulama imar planı teklifinin bu kapsamdada değerlendirilmesi gerekmektedir.

onikişubat İlçesi, Yolyanı mahallesi, 167 ada,l parsel sayılı taşıııırıaz ile ilgili konu

Başkanlık Makamı

ile

görtişülmüş

ve

giindeme alınması kesinleşmiştir. Kalııamanmaraş

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14.02.2020 twih ve 2020102_18 sayılı kararr ile onaylanan,
1/5000 ölçekli Nazım imar Planına istinaden hazırlanan Ve onikişubat Belediye Meclisi'nin,
0s.0

ve 20201100

ile uygun

ilçesi, Yolyanı mahallesi,

KAHRAMANMARAŞ giryÜrŞrcrrİn gnr,nuiYp

vıncıİsi

RAPOR
Rapor No,20201 1q1,

İıı,r.+,n

VE BAYINDIRLIK roıvrİsyoN RAPoRU

Tarihi: 08.09.2020

-e3

167 ada,14 parsel sayılı taşınmalla alakalı (Konut dışı kentsel çahşma alanı ve taşıt yolu) 1/1000

ölçek1i Uygulama imar Planı teklifinin (PN:Uİp-46275407),

ilgi (b) Başkanhk Genelgesi

ve

onayl, yiirtİılükteki kanunlar ve yönetmelikler i|e,5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun,
7b ve 14. maddeleri kapsamında değerlendirilmek ve hakkındakarar alınmak Lızerc Büyiikşehir

Belediye Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini arz ederim.

K9MİSY6ıN cÖnÜŞÜ: oikişubat İlçesi, yolyanı Mahallesi, 167 ada,14 parsel sayılı taşırıırıazla
a|akalı 1/1000 ölçekli plan teklifi (konut dışı kentsel çalışma alanı-taşıt yolu) üzerinde
Komisyonumuzca yapıları inceleme neticesinde; ilçe meclis karuı ve eki teklif plan paftası
Komisyonumuzca uygun göriilmüştiİı.

BEKTAŞoĞLU

M

üy.

Başkanı

ALIÇ
üy.

5/s

KAHRAMANMARAŞ güYürŞrcrrİn Bnr,ruİyr urrcr,İsi

RAPOR
Rapor No:2020l/Qr

İuen VE BAYINDIRLIK xoınİsyoN RAPoRU

Tarihi: 08.09.2020

KONU: Afşin İlçesi, Kale Mah, 864 ve 865 adalar ile alakalı, l/l000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği ( fiili yolun imar planına işlenmesi) ile ilgili teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Başkanlık Makamınca komisyona havale edilen

İmar ve Şehircilik

Dairesi Başkanlığı'nın 24.08.2020 tarihli ve 28270 sayılı teklifi KomisyonumtJzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

iıgi:

a)

Afşin Belediye Başkanlığı, imar ve Şehircilik Müdürlüğü'niin, 08.07.2020 tarih ve 1633

sayılı yazısı ve ekindeki, 1/1000 ölçekli

uir

degişiklik teklifi dosyası

b) 12.08.2014 tarihli,14I2 sayılıı Büyiikşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12.08.2014
tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
ilgi

(a) yazL ve ekindeki, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi dosyası ile;Afşin

İlçesi, Kale mahallesi, 864 ve 865 adaların arasından yaya yolu (7 m) tanımlanmast amacma
03.02.2020 tarih ve 2020ll5 sayılı kararı
'
ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (ıN:uİı_+6705436) değişiklik teklifinin,

yönelik olarak hazırlarıan ve Afşin Belediye Meclisi'nin

5216 sayıIı Büytikşehir Belediyesi Kanunu'nun, 7b ve 14. maddeleri kapsamında değerlendirilmek
:dızete,

Başkanlığımıza iletilmiştir.

vrÜr,rİypr
Dosyasında yapılan inceleme neticesinde, l/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik

teklifine konu olan bölgenin (plan değişikliği onama smırı içerisinde kalan bölge) kısmen, şahıs
mülkiyetinde olduğu, kısmen de, kadastral yol hüviyetinde olduğu tespit edilmiştir.

MER'İ PLANLARDAKİ DURUM
1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişiklik teklifi kapsamına giren bölge;

.Mer'i 1/5000 ölçekli, Afşin, Revizyon ve İlave Nazım İmar Planında, orta yoğunluklu
meskun konut alanında kalmaktadır.

.Mer'i 1/1000 ölçekli, Afşin, Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında, ayrık nizarrı'6
kat (4-6), E (Emsal):7,20 yapılaşma koşullarında konut alanında kalmakta olup, yola terki
bulunmaktadır.

t/4

KAHRAMANMARAŞ güYüxşrcrrin urırcoİyB ıırccr,İsİ

RAPOR
RaporNo.20201

İıvıı.nvr BAYINDIRLIK rovrİsyoN RAPORU

l0r

Tarihi: 08,09.2020

Afşin Belediye Meclisi'nin ,03.02,2020 tarih ve 2020175 sayılı kararı;
.''...Komisyon Göriişü:Buna göre hazırlatılan uygulama imar planı değişikliği açıklama
raporunda görüleceği izere;864 ada,3 parsel ile, 865 ada,3 parsel sayılı taşııwıaz|arın arasında

bulunan kadimden beri kullanılan 7m'lik yolun mevcut terkler ve 864-865 adalar arasındaki
P.A.İ.Y. madde 6, parselbüyükltıkleri de dikkate alınarak tekrar konulmasında,mevzuata aykırılık
göriilmemiş ve plana işlenmesi talebi uygun görtilmüşttir.

.Karar:Bahse konu yerde hazı/ıaİılan uygulama imar planı değişikliğinin, imar
komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesine; Belediye Meclisi'nce oy birliği ile karar verildi.
''

şeklindedir.

DEĞERLENDiRME VE soNUC
İıgi

1a;

yazı ekinde yer alan l/1000 ölçekti Uygulama imar Planı değişiklik teklifi açıklama

laporu;

." I.PLANLAMA ALANININ KONUMUı Planlama

a|anı, Kahramanmaraş

ili Afşin ilçesi

kale mahallesi 1/1000 L37-C-04-A-2-B, imaı paftalarında 864 ve 865 nolu adaludakalmaktadır.

.2.MEVCUT PLANDAKİ DURUMU: Planlama alanı mevcut uygulama imar planında
E:I.20, ayrıknizam altı kat konut alanı tanımlıdır.
.3.JEoLoJiı< yı.pı: Planlama alanı imaı planına esas jeolojik-jeoteknik etüd raporuna
göre yerleşime uygunluk haıitasında ÖA3 alanında kalmaktadır.

.4.PLANIN GEREKÇESI: Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi Kale Mahallesi 864
ada arasındaki 1987 ve 2011

ada

ile 865

yılı imar planlarında bulunan halihazırda açık olan ve Yaşar Sokak

olarak adlandırılan 7 metrelik yolun, 2017 yılındaki rcvizyon imar planı çalışmalwı esnasında
kaldırılması nedeniyle, 865 ada 2 nolu parselin yola cephesi kalmadığından dolayı, bu yolun
tekraı açılması istenmektedir. Bu nedenle alanda uygulama imar planı değişikliğine gidilmiştir.

.5.PLANLAMA KARARLARI: Yapılan uygulama imaı planı değişikliğinde;
Katıramanmaraş ili Afşin ilçesi Kale Mahallesi 864 ada ile 865 ada arasından 7 metrelik yol
açılarak, uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

.PLAN NQTLARI: Planda açıklanmayan hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, ilgili
yönetmelik hükiİmlerine ve yürtirltikte olan mevcut imar planı lejandlarına ve notlarına
2/4

KAHRAMANMARAŞ nüvüxşBrrİn nrcr,noiyrc ryrrcr,İsi

RAPOR
RaporNo:20201

İvran vE BAYINDIRLIK rovrİsyoN RAPoRU

5- p$

tdr

Tarihi: 08.09.2020

.6.SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI DEĞERLENDİRILMESİ: Mekansal Planlaı Yapım
Yönetmeliği, madde 26-7'de

"

yoğunluk artttan veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar

planı değişikliklerinde, kentsel teknik a|tyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi Ve gerekli
önlemlerin alınması amacıyla ayrrca teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu, analizi harılanır
v ey a

hazırlatılır ." deni l mekte dir.

"

ş

eklindedir.

Planlı Alanlar imar Yönetmeliği'nin, 6. Maddesinde;
.Parsel büytikliikleri,
.Parsel genişlikleri,
.Parsel derinlikleri,
.Parsel alanlarına
İılşı<in standartlar tanımlanmaktadır.
3

1

94 sayılı İmar Kanunu' nun EK_8 maddesind e

(Ekl

4

l2l 2020 -7 22l l 12

md)

.''Ek Madde 8_ (Ek:l4l2l2020-722IlI2 md.):Plan değişiklikleri, plan ana kararlarını,
sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik
gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılır. Plan değişikliği

tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal

ve teknik a|tyapı etki

değerlendirme raporu

hazırlanarakplanı onaylayacakidareye sunulur......'' şeklinde bir husus bulunmaktadır.
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ile;

.864 ve 865 adalar arasında bulunan, kadastral yol hüviyetinde olan ve

fiili

olarak

kullanılan yol,yaya yolu (7m) olarak uygulama imar planına işlenmektedir.
.Bahse konu

fiili yolun, Mer'i l/1000 ölçekli, Afşin, Revizyon ve ilave Uygulama

İmaı

Planından önce yürtirlükte bulunan, uygulamaimar planında da tanımlı olduğu tespit edilmiştir.

.Yaya yolunun uygulama imar planına işlenmesi ile birlikte, mer'i durumda herhangi bir
yoldan cephesi (mahreç) bulunmayan, 865 ada,l,2 ve 3 parsel sayılı taşııurıaz|ar, bahse konu
yoldan mahreç alır duruma gelmektedir.

Afşin İlçesi, Kale müallesi, 864 ve 865 adalaıın arasından yaya yolu (7 m) tanımlanması
şeklindeki konu Başkanlık Makamı ile görüşülmüş ve giindeme alrnması kesinleşmiştir.Afşin
İlçesi,
ve 2020lI5 sayılı kararı ile uygun
'nin, 03.02
3/4
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pQ

Kale mahallesi, 864 ve 865 adaların arasından yaya yolu (7m) tanımlanması şeklinde hazırlanan,
1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişiklik teklifinin gN:uİı-46705436), ilgi (b) Başkanlık
Genelgesi ve onayr, yi.irürliikteki kanunlar ve yönetmelikler ile, 5216 sayılı Büyiıkşehir Belediyesi

Kanunu'nun,7b ve 14. maddeleri kapsamında değerlendirilmek ve hakkındakarar alınmak
Büytikşehir Belediye Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini

KoMİsYoN GÖRÜŞÜ: Afşin

uz

L7zere

ede.'İm,

ilçesi, Kale Mah, 864 ve 865 adalar ile alakalı, l/1000 ölçekli

uygulama imar planı değişikliği (

fıili yolun imar planına işlenmesi) üzerinde Komisyonumuzca

yapılan inceleme neticesinde; ilçe meclis kararı ve eki teklif plan paftası KomisyonumuzcaıygJn
görülmüştiir.

Ğı,u

üy.

Başkanı

ALIÇ

üy.

4/4

RAPOR
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)
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-€a\

KONU: Tiirkoğlu İlçesi, Kılılı Mahallesi, 266 ada 16 nolu parselin batı ve

llıl'

l<luzey

cephelerindeki

yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak tanımlanmasına ilişkinhazırlanan 1/1000 ölçekli imaı
planı değişikliği talebi ile ilgili teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Başkanlık Makamınca komisyona havale edilen

İmar ve Şehircilik

Dairesi Başkanlığı'nın 16.07.2020 tuihli ve 23202 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

iıgi:

a) Ttırkoğlu Belediye Başkanhğı 02.07.2020 tarihli ve 2607 sayılı yazLs|, 02.07.2020 tarih
2020159 sayılı Türkoğlu Belediye

Meclis Kararı ve ekleri.

b) 12.08.2014 tarihli,l4|2 sayılıı Büytıkşhir Belediye Başkanhğı Genelgesi ve l2,08.20t4
,

tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
İıgl (a) ya^ ve ekinde özetle; Tiirkoğlu İlçesi, Kılılı Mahallesi, 266 Ada 16 nolu parselin
batı ve kuzey cephelerindeki yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olaıak tanımlanmasına ilişkin
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; 5216 sayılı Kanunun 7(1-b) ve
14. maddelerine göre işlem yapılmak :d;zerc Başkanlığımıza iletilmiştir.

ıvıÜr,rİyar
Kılılı MahalIesi,266
Ada 16 nolu parsel; ''NCITAş TARIM ÜnCıNrgnİ rıayveNCILIK AKARYAKIT
TAŞIMACILIK oToMoTiV TICARET VE SANAyi riııaİrpD ŞİRKETİ'' ve ''TAŞ TEKSTIL
GIDATARIM VE ORMAN ÜnÜıNrpnİ rİcanır VE SANAYİ LIMİTED ŞİRKETİ''
Plan teklif dosyasında yer alan tapu kayıt belgesinde; Tiirkoğlu İlçesi,

mülkiyetlerine ait olduğu anlaşılmaktadır.

MER'İ PLANLARDAKİ DURUM
Türkoğlu İlçesi,

Kılılı Mahallesi, 266

Ada 16 nolu parsel;

*Meri l/5000 ölçekli nazım imar planında; konut dışı kentsel çalışma alanlafl

olarak

tanımlanmaktadır.

*Meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Batı, kuzey cephelerinden 10 metre yapı yaklaşma
mesafesi ve gtiney cephesinden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi tanımlanrnış olup, E:0.75
yapılaşma koşullarında (KDKÇA) konut dışı kentsel çalışma alanı olarak tanımlanmaktadır.

İr,An vrncr,İs xı.n ARI
02

0 tarih ve

ğlu Belediye
4

Kaıarında;
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''Belediyemiz Meclisi o2lo7l2o2o tarihli 2.birleşim l.oturumun 1. maddesinin müzakeresine
başladı. Giİndemin 1. maddesi okundu.

imar Komisyonumuzca incelenerek meclise sunulan, Belediyemiz Meclisi 0l,07.2020 İarih
ve 2020155 numaıalı kararı ile Tiirkoğlu ilçesi Kılılı Müallesi sırurlaıında bulunan 266 ada 16
parsel numara|ı taşınmaz içerisinde kalan imar adalarında imar planı değişikliği yapılması
hususunu komisyonumlJza havale etmiştir

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi 266 ada
16 parsel numaralı taşınmazrn batı ve kızey cephelerindeki yapı yaklaşma mesafeleri 10 metre
olaıak tanımlanmıştır. Taşınmazdaki yapı yaklaşma mesafelerinin zeminde yapı|acak olan yapılar
için yetersiz olmasr nedeniyle, batı ve kıızey cephelerinde bulunan yapı yak|aşma mesafelerinin
metre düştirülmesine yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hazırlandığı anlaşılmıştır.

5

Mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak ve 'Planlı Alanlar imar Yönetmeliği'hi.iktimlerine
uyulaıak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş olup,
uygun olduğu görüşifuıe varılmıştır.

İmar Komisyonu üyeleri taraflndan incelenerek Meclise sunulan plan değişikliği
hususunun komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine, 2. Birleşimin 2. maddesinin
müzakeresine geçilmesine 02107l202o giinü oy birliği ile kaıar verildi.'' denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE soNUA
Tek1if plan paftası incelendiğinde; Türkoğlu ilçesi, Kılılı Mahallesi, 266 Ada 16 nolu
parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazlm imar planı değişikliği teklifi ile parselin batı ve kuzeyinde
bulunan cephesinin yapı yaklaşma mesafesinin 5'er metre olaıak tanımlandığı anlaşılmaktadır.
Söz konusu parselin batısında bulırnan konut alanları ile bitişik olarak tanımlanan konut
dışı kentsel çalışma alanı konut alanlarının aydınlanma ve görüş mesafesinin olumsuz
etkilenmemesi açısından Konut dışı kentsel çalışma alanının batı cephesi meri uygulama imar
planında 10 metre olarak tanımlandığı düşünülmektedir.
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Madde 26 daı
teknik
''(1) İmaı planı değişikliği? plan ana kararlarını, siirekliliğini, bütünlüğiİnü, sosyal ve
altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yarafl amaçlr, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yapılır.

(2) İmar planlarında sosyal ve teknik alIyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastrr. Yiiriirlükteki
imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik al tyapı standartlarını düşüren plan değişikliği

2/4
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(4) Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri,

dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silüeti, yapıların
güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak

yapılır.'' denilmektedir.

Söz konusu plan değişikliği kat veya bina yüksekliğini artırıcı bir teklif olmadığı ancak
yapı yaklaşma mesafesinin 10 metreden 5 metreye düşürülerek konut alanları ile konut dışı kentsel
çalışma alanlaıı arasındaki mesafenin küçültülerek yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi
özelliklerini olumsuz yönde etkileneceği düşünülmektedir.
3194 sayılı imar Kanunu'na |4.02,2020 tarihinde yeni hükiimler getirildiğinden, teklifin bu
kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu plan değişikliğine ait sosyal ve teknik alt yapı etki değerlendirme raporu plan
açıklama raporunda bulunmaktadır. Ancak söz konusu değerlendirme raporunda; plan

değişikliğinin yerleşmenin özelliğine uygun olup olmadığını, konut alanlarını yapı yaklaşma
mesafesinin düşürüldüğünde olumsuz etkilenip etkilenmeyeceği yönünde herhangi bir görsellerle
desteklenmiş analiz ve çöziim önerisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.
3194 sayılı İmar Kanunu, Ek Madde 8'de;

''Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yiiksekliğini artttan imar planı
deği

ş

iklikl e ri

y

apılaırıaz.

Plan değişiklikleri, plan ana kararlarrnr, si.irekliliğini, bütünlüğiinü sosyal ve teknik allyapı
dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine
uygun olarak yapılır. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç ana|izini içeren sosyalve teknik altyapı
etki

de ğ erl

endirm e rap o ru hazırlanaruk pl anı onay|ay acak

id

areye sunulur.

...imar planı değişikliği ile taşıııırıazda meydana gelecek değer artrşrnın tespiti 6362 sayılı
Kanuna göre yetkilendirilmiş lisansh en aZ iki gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafindan plan

değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer'i plan koşullarındaki değer tespiti ile birlikte
değişiklik soffasl değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalama yeni değerden az olmamak
izeıe, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir. Değer artış payı, en goç
taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşıı:rrıaz maliklerince ödenir. Kıyrrıet takdir
komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla
ilişkin olarak 2I3 say/rı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyarmca tespit ve il6n edilen yeniden
değerleme oranında takvim yıh başından geçerli olmak ıdızerc arttırılarak uygulanrr...''
denilmektedir.
Türkoğlu ilçesi,

Kılılı Müallesi, 266

Ada 16 nolu parsel ile ilgili konu Başkanlık Makamı

Mahallesi, 266 Ada 16
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yöniinde hazır|anan 1/1000 ölçekli
nolu parse,in yapı yaklaşma mesafesinin değiştirilmesi
ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayı' yürürlükteki
uygulama imar planı değişikliği teklifinin
kanunun 7(1-b) ve |4' maddelerine göre
kanunlar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı
lızere Büyükşehir Belediye Meclisimize iletilmesi
değerlendirilmek ve hakkındakarat alınmak
hususunda gereğini wz ederim'

Mahallesi, 266 ada 16 nolu parselin batı ve
5 metre olarak tanımlanmasına ilişkinhazır|anan
kuzey cephelerindeki yapı yaklaşma mesafesinin
üzerinde Komisyonumuzca yapı],aı inceleme
1/1000 ölçekli imaı planı değişikliği talebi
5
paıselin batı ve kuzey cephelerindeki 10 metreden
neticesinde; Söz konusu 266 ada 16 nolu
ilçe Meclis kararı
meffe olaıak tanımlanması koşuluyla
metreye düştirülen çekme mesafesini n 7

K.MİSY.N cönüŞü:

Türkoğlu İlçesi,

Kılılı

uygun görülmüştür'
ve eki teklif plan paftası tadilen Komisyonumuzca

LU

Hanifi

üy.

aşkanı

ALIÇ

üy.

üy.
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KONU: Elbistan İlçesi Karahüytik Mahallesi 2014 pwselde yer alan yaklaşık
ilişkin 1/5000 ölçekli nazlm imar planı ile ilgili teklifi.

No:2020llht

Tarihi:

10.09.2020

15,1 hektarlık alana

KoMİsYoN İNCELEMESİ:

Başkanlık Makamınca komisyonahavale edilen İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı'nın 02.009 .2020 tarihli ve 29605 sayılı teklifi Komisyonrrmuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

İıgi:

a) O8.O2.2018 tarihli veE.4465 sayılı Plan Yapım olur'u.

b) 12.08.2014 taıihli,

l4l2

sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve t2.08,2014
tarihli, 1411 sayılı Başkanhk onayı.

Başkanlığımlzca alınan ilgi (a) Plan Yapım olur'una istinaden; Elbistan İlçesi Karahüyiik
Müallesi 2014 Parselde Yer Alan Yaklaşık 15,1 Hektarlık Alana İıişkin 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı teklifi, 5216 sayı|ı Büytikşehir Belediyesi Kanunu'nun 7(1-b) ve 7(1-e) maddeleri,
5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında Daire Başkanlığımlzcahazırlanmıştır.

vıÜı,riynr
Nazım imar planı yapılması teklif edilen yaklaşık 15,1 hektarlık alan Elbistan ilçesi
Karahüyük Mahallesi 2074 pwsel içerisinde yer almakta olup; I,736,606,73 m2 yizölçümlü mera
vasıflı 2014 paselin mülkiyetinin Kamu orta Malı'na ait olduğu görülmüştür.

MERİ İvra.n PLANI

İıimiz 30.03.2014 tarihi itibari ile 6360 sayılı Kanun kapsamında Büyiikşehir Belediyesi
vasfi kazanmış olup, 30,03.20t4 tarihi öncesinde onaylanan ve Mülga il Özel İdaresi tarafindan
kurumumuza göndefilen herhangi bir imar planının, 30.03.2014 tarihi sonrasında ise Büytikşehir
Belediyemizce yapılmış herhangi bir imar planının bulunmadığı tespit edilmiştir.

PLAN ACIKLAMA RAPORU
Plan Yapım olur' una istinaden hazırlanan 1/5000 Nazım İmar Planı Açıklama
Raporunda alınan kararlaru ilişkin özet açıklamalar ve plan notları:

İıgi

1a;

(4.PLAN KARARLARI
Elbistan ilçesi, Karahüyiik mahallesi imar planı siiresince imar planına osas ilgili kurum
görüşleri toplanmıştır. Yapılan çalışmalar, nazi incelemeleri, planlama araştırma siireci içerisinde
gelişme eğilimlerin incelenmesi, elde edilen tüm verilerin analiz edilmesi gibi çalışmalar yapılmış
olup bu analıizler doğrultusunda plan kararlwı aşamasma getirilmiştir.

A.ULAŞIM KARARLARI
Elbistan ilçesi, Karahüyük mahallesine ulaşrm, Kahramanmaraş merkezden Göksun
Elbistan yolu üzerinden sağlanmaktadır. Elbistan merkezden Karahüyfü yolu ile şehir merkezien
yaklaşık 10 km uzaklıktadır. Planda ana ulaşım gıdızeryilhları; 2. Kademe yol bağlantısı (Taşıt
) olarak, kuzeyinde 15

konut alanlarını ve sosyal donatı alanlarını birbirine bağlayan

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞErrin
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Tarihi: t0.09,2020

alanının yaya ulaşım bağlantıları ise 7 m
72 ve 10 metre genişliğinde planlanmıştır. Planlama
genişliğinde düzenlenmiştir.

B.MEKANSAL KULLANIM KARARLARI

Konut Alanlaıı ve sosyal donatı
Planlama alanı içerisinde Seyrek Yoğunluktu Gelişme
ölçekli ihtiyaçlarını karşılamak arrıacıy1.a ticaret
a,anları planlanmıştır. Planlama alanının küçiık
su yüzeyi planlanmıştır'
alanı önerilmiştir. Ayrıca DSi',nin göriişiine istinaden

I)KONUT ALANLARI

olaıak planlamıştır. Gelişme
P'anlama alanında yaklaşık 7,3 ha Gelişme Konut Alanı
Planlama alanında meskün konut alanı
Konut a1anı seyrek yoğunluklu olup 50 kişiftıa altındadır.
üzerinden yapılmıştır'
bulunmamaktadır. Nüfus hesabı gelişme konut
YoĞLr-NLUK DEĞERNE GÖRE NÜpus HESAPLARI
KONUT KULLANIMI Alan (ha) Yoğunluk
En

düşük

En

yüksek

Nüfus

düşük En yiiksek
7.3 0 50 0 365
En

Gelişme

Düşük

15,1 hektarlık alana ilişkin l/5000
Karahüyük Maha1lesi 2014 nolu parselde yer alan
hesaplanmıştır. Yukarıda yapılan
ö,çekli Nazım imar Planr nüfusu 2040 yılı baz alınatak
göreplanlama alanının nüfusu maksimum 365 kişidir'
hesaplamal ara

parselin bir kısmına ilişkin hazır|anan
Elbistan ilçesi, Karahüyiik mahallesi 2014 notu
aşağıdaki tabloda verilmiştir'
1/5000 öIçekli Nazım imar Planı alan dağllımı

ALAN

ADI

ÖNgnİ PLAN DURUM (M)

GELİŞME KONUT ALANI SEYREK

ALANI
TiCARET ALANI

pĞirİvı

YOĞLrNLUK

730iI5,82

5851.78
899.48

KÜLTÜREL TESİS ALANI |295'|6

iseograı-ANl

2224.34

ALAN 2856|'12
SAĞLIK ALANI t225.l7

PARK VE YEŞİL
SU

YÜZEYI

5295.95

5.DONATIALANLARININSTANDARTUYUMLULUĞU
I ls 00 0

plan ç|Am
ğer1erde al t o

1 10

kaynaklı
00 Uygulama İmar Plan detayında o1mamasından
tabloda I /500 0 ölçekli
farklılıklar
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Tarihi:

Nazım İmar Planındaki donatı alanlarının mevzuat gereği istenen asgaıi

10.09.2020

standartların

değerlendirilmesi sunulmuştur.

KULLANIM
TEKLİF (m'z) STANDART

(m'z)

(üst sınır 365 nüfus)

FARK

(m'z)

ALAN 2856l.12 3650 +2491lJ2
pĞirivı ALANI 5851.78 2372.5 +3479,28
SAĞLIKALANI |225.|7 547,5 +677,67
İgaopr ALANI 2224.34 |82s +204ls4

AÇIK VE YEŞIL

SoSYAL VE KüLTüREL TESİS ALANI
6.PLAN
1.

1295.t6

273.75 +|02|,4l

HÜrÜvırEnİ

Plan, Plan Açıklama Raporu, Plan Hiiktimleri ile beraber ayrılmaz bir bütiındi.ir.

2.P|anda kavşaklar şematik olarak gösterilmiş olup, l/1000 ölçekli uygulama imar plan
yaplml aşamasında kesinlik kazanacak ve çöziimlenecektir.

3.Ölçek itibariyle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında gösterilmesine zorunlu olmadığı yol
ve sosya| donatı alanları vb. kamusa| alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında
detaylandırılabileceği, yaya yoIları ve donatı gösterimlerinin tasarımının gerekliliği olarak 1/1000

ölçekli Uygulama İmar Planında gösterilmesi bu plana aykırılık teşkil etmez.

4.Kırsal alan niteliği devam etmekte olan planlama alanının ortalama parsel büyiıklüğü
1000 m, olarak öngöriilmüştiir. Her parselde bir ailenin yaşayacağı varsaytml üzerinden hareket
edilmekte olup yapılaşma koşulları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda detaylandırılacaktır.
o5.I2,2o08 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Binalarda enerji
performansı yönetmeliği " hiİkümlerine uyulacaktır.

5.

6.Yüriirliikteki, deprem, sığınak, otopark, binalarda ısı yalıtımı, TSE vb. yönetmelik
hüküm|erine uyulacaktır. Bu plan ve plan uygulama hükiimlerinde yer almayan konularda,
konumu ve ilgisine göre yürürliikteki kanun, tüziik, yönetmelik, tebliğ ve standartlar uygulanır. Bu
planın onayından sonra yürürlüğe girecek kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, standart ve hukuki
metinler veya mevzuatta olabilecek değişiklikler de planlzıma smrl içerisinde plan değişikliğine
gerek kalmaksızın geçerli olacaktır.
z.İı rtııttır ve Turizm Müdürlüğü'nün 07.11.2018 tarihli veE.906445 sayılı kurum görüşü
ve eki Müze Müdtırlüğü'nün 06.11.2018 tarihli ve E.900800 sayılı kurum görüşiine uyulacaktır.
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s.AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 07.||.2018 tarihli 223I sayılı ve 08.05.2020 tarihli
10892 sayılı kurum görüşüne uyulacaktır.

9.Kahramanmaraş Su veKana|izasyon İdaresi Genel Müdtırlüğü'nüln2l.|l.20l9 tarihli ve

E.4I57 sayılı kurum görüşü ve 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'

e

uyulacaktır.
1O.Gaziantep Kültiir Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu MüdiİIlüğü'niİn 20.l1.20l8 tarihli
v

e

E9

4 I | 42

sayıl,ı kurum görüştine uyulacaktır.

ll.Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nİjn 22.02.2019 taıihli E.2l059
sayılı ve 22.07.2020 tarihli E.I2732l sayılı kurum görüşü ve 'Elektrik Kuwetli Akım Tesisleri
Yönetmeliği' ne uyulacaktır.
12.Dev1et Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü'nin2l.11.2018

tarihli ve 798858 sayılı kurum

görüşüne uyulacaktır.

13.İl Tarım ve orman Müdülüğü'niin 03.04.2018 tarihli E.10l7091 sayılı, 12.07.2018
tarihli E.2079980 sayılı ve 16.1 l.201 8 tarihli E,3383735 sayılı kurum göriişiine uyulacaktır.
l4.Planlama a|anı içerisinde DER_SU Miihendislik tarafindan hazırlanan Kahramanmaraş
Çevre ve Şehircilik İı Müdürlüğü taraflndanl8.09.2019 tarihinde onaylanan, Karahüyük
mahallesine (16 hektar) ilişkin hazırlanan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporuna
uyulacaktır.
15.1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda aksine bir

açıklama bulunmadığı takdirde otopark Yönetmeliği, Deprem Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği
ve ilgili diğer yönetmelik hükümleri geçerlidir.
16.Bu plan ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı imar Kanunu ve ilgili
yönetmelik htikiimleri ile ilgili mevzııat hüktimlerine uyulacaktır.

17.Planlamaa|anınailişkin diğer tüm kamu kurum ve kuruluş görüşlerine uyulacaktır.

TESPİT ve DEĞERLENDİRME
Elbistan ilçesi Karahüytik Mahallesi 2014 Parselde Yer Alan Yaklaşık l5,1 Hektafhk
Alana iıişı<in 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ilgi (a) plan yapım olııru doğrultusunda
hazırlanmıştır.

ilgi

"ilgi yazıda

Gaziantep Kültiır Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu'nun 3l.03,2016 tarih ve 1649 sayılı kararına atıfta bulunularak ilgi yazı ekinde yer alan
harita srnırlarr içinde kalan taşırırrıaz|arın giincel kadastral bilgilerinin Kadastro Müdiirlüğü'nce
belirlenmesi ve bu bilgilerin sit sınırları ve dereceleri de göz öni.inde bulundurulaıak ilgili Tapu
Müdürlüklerine iletilmesi ve tapu kütfülerindeki beyanlar hanesine kurul kararında belirtilen
korunması gerekli taşınnıaz kültür varlığına ait ''I. veya II. derece Arkeolojik Sit Alanı'' kaydının
yapıldığında sit
slnu
. IIgi yazı ekinde
b
(a) plan yapım olurunda
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alanı sınırlarlrun mevcut köy yerleşiminin bulunduğu a|ana denk geldiği, söz konusu mahalle
sakinlerinin yapılarının bulunduğu alanda koruma alanı olması nedeni ile gtinlük ihtiyaçlarını
karşılamak üzere gerekli olan altyapl Ve yaşamsal faaliyetlerinin kısıtlanması,2863 sayılı Kültiir
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda Korunması
Gerek|i Kü|tür Var|ıklarının koruma a|tına alınarak bilinçli ya da bilinçsiz şekilde talırip
edilmesinin önüne geçmek ve mahalle sakinlerinin iskan problemlerinin çözümlenmesi ve yaşam
kalitesinin yükseltilmesi adına yine aynı bölgede yeni bir yerleşim alanı oluşturmak adına imar
planlarının hazırlanmasılhazırlattırrlmasr hususunu olur'larınıza wz ederim." denilmektedir.
Elbistan İlçesi Karahüyük Mahallesinde yer alan 2014 parsel mera vasfında olduğundan
söz konusu a|anda imar planı yapılabilmesi için il Tarım ve orman Müdürlüğü'nün 03.04.2018
tarihli E.1017091 sayrlı, l2.o7.20|8 tarihli E.2079980 sayılı ve 16.11.2018 tarihli E.3383735
sayılı kurum görüşleri alınmıştır.

Söz konusu planlama alanına ilişkin 20 yıllık ot geliri olan 89.789,20 TL Büytikşehir
Belediyemizce yatır|rmış olup İı Tarım ve orman Müdürlüğü'ne bildirilmiş ve il Tarım ve orman
Müdürlüğü'nün 16.11.2018 tarihti E.3383735 sayıh kurum görüşü ile imar planlarının 05.10.2018
taıihinden itibaren iki yıl si.ire içerisinde tamamlanması gerektiği tarafımızabildirilmiştir.

iıgi ia) Plan Yapım olur' una istinaden hazırlarıan l/5000 Ölçekli Nazım imar Planı ve
Açıklama Raporu incelendiğinde;
1.

PLANLAR ARASI HIYERARŞİ

Kahramanmaraş iıi 1/l00.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İ1 Genel Meclisinin 02.ll.201ıl
tarih ve 169 sayılı kararı ve Kahramanmaraş Belediye Meclisinin 02.|l.2011 tarih ve 187 sayıh
kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu planlama alanrnrn 1/100.000 Ölçekti Çewe Düzeni Planı'nda
düzeni
Çayır-Mera Alanı ve Tarım Alanı olarak öngörüldüğü tespit edilmiştir. Söz konusu çewe
planına ilişkin Plan Kararları ve Uygulama Hi.ikümleri'nin 3.4.Tanımlar kısmında:

"Tarımsal Nitelikli Alanlar: Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal iiretim için
uygun o|up, hölihazırdatarımsal iiretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah
edilerek tarımsal iiretim yapılmayauygun hale dönüştiirülebilen arazi|erdir.

.Mera Yaylak kışlak, ottak ve Çayır Alanları: 4342 Sayılı Mera Kanunu ve bu kanunda
değişiklik yapankanunlar uyarlnca Saptanmış/Saptanacak alanlardır.'' şeklinde tanımlaJımaktadır.
2.

KURUM GÖRÜŞLERi

3194 Sayılı imar Kanunu'nun Madde 8 - (e) bendi; ''(Ek: |21712013-6495173 md.) Kamu
kurum ve kuruluşlaıı veya plan müellifleri; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından pIana ilişkin
görüşlerini alır. Kurum vo kuruluşlar, görüşlerini en geç otuz gün içerisinde bildirmek
....'' şeklinde

tanımlanmıştır
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Bahsedilen kanun maddesi kapsamında Elbistan İlçesi Karüüyfü Mahallesi 20l4 Paıselde
Yer Alan Yaklaşık 15,1 Hektarlık Alana iıişı<in 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planı için aşağıda
belirtilen kurum görüşleri alınmıştır.

.Çewe ve Şehircilik İl Müdürlügü'ntın 07.ll20l8 tarihli ve E.10082 sayılı kurum görüşü,
.il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nti:ı 31.10.2018 tarihli ve E.16l536 sayılı kurum
görüşü,

Ktııttır ve Turizm Müdürlüğü'nün 07.11.2018 taıihli veE.906445 sayılı kurum görüşü
ve eki Müze Müdiırlüğü'nün 06.l1.2018 tarihli ve E.900800 sayılı yazrs|,
.İ1

.iı Sagıık Müdürlüğü'nün 21.11.2018 tarihli ve 1351t907-t29 sayılı kurum

görüşü,

.orman Bölge Müdürlüğü'niin 04.12.2018 tarihli veE.2589763 sayılı kurum görüşü,

.TE|AŞ

12.

Bölge Müdürlüğü'nün 07.11.2018 tarihli veE.456650 sayılı kurum görüşü,

.AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin

07.11.2018 tarihli 2231 sayıIı ve 08.05.2020 tarihli

10892 sayılı kurum görüşü,

.Karayol1arı 5. Bötge Müdürlüğü'nün 12.11.2018 tarihli ve E.396155 sayıh kurum görüşü,
.Kahıamanmaraş Su ve Kana|izasyon idaresi Genel Müdürlüğü'niin

21

.lI.20t9 tarihli ve

F,.4t57 sayılı kurum görüşü,

.GaziantepKültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ntin 20.11.20l8 taıihli ve

E.94ll42

sayılıı kurum görüşü,

.Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin 16.11.2018 tarihli ve E.1975885l45377
sayılı kurum görtişü,

.Botaş Internationat Limited Şirketi Genel Müdi.ırlüğü'ntİn 28.11.2018 tarihli ve 0795
sayılı kurum görüşü,

.Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ntin 07.11.2018 taıihli ve E.l9058 sayılı
kurum görüşü,

.Çevro ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdtırlüğü)'nijn 26.02.2019 taıihli ve
E'4789 sayılı kurum görüşü,
.Elektrik üretim Anonim Şirketi Genel Müdiırlüğü'niın 22.02'20|9 tarihli E.21059 sayılı
ve22.07.2020 tarihli E.|2l32I sayılı kurum görüşü,

.il Jandarma Komutanlrğr'nrn 06.02.2019 tarihli ve 549622 sayılı kurum görtişü,
.Adana İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı'nın2l.o3.2ol9 taıihli veE.l57490 sayılı kurum
görüşü,

.Sanayi ve Teknoloji İı ıızıudurıüğü'ntin 06.02.2019 tarihli veB.l42 sayılı kurum görüşü,
Telekom il

M

üğü 'ntin 04.11.2019

ve 136258

kurum görtişü,
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.Armadaş Arsan Maraş Doğa|gazDağıtım A.Ş.'nin 08.l1.2019 tarihli ve 887 sayılı kurum
görüşü,

.İ1Miııi Eğitim Müdürlüğü'nün 23.10,2019 tarihli veE.20743978 sayılı kurum

görüşü,

.Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdiırlüğü'niin 21.11.2018 tarihli ve 798858 sayılr kurum
görüşü,

.il Tarım ve orman Müdürlüğü'ntfuı 03.04.2018 tarihli E.10l7091 sayılı, 12.07.2018 tarihli
E.2o7gg8o sayılı ve 16.11.2018 taıihli E.3383735 sayılı kurum görüşü alınmıştır. Kurum görüşleri
yazlmn ekinde yer almaktadır.
Kahramanmaraş İ1 Tarım ve orman Müdürlüğü'nün 16.11.201s tarihli ve E.3383735 sayılı
kurum görüşiinde "Mera Yönetmeliğinin 8inci maddesinin (a) bendinin 4iincü fikrasının 4iincü
paragrafinda ... Tahsis aınacl uygun görüldüğü takdirde, 20 yıllık ot geliri yatırıldıktan sonra ilgili
Müdtırlüğe yeni imar planıhazırlanması için iki yıl siire verilir. Ancak siire sonundaimar planları
hazırlanarak gönderilmez ise tahsis amacL değişikliği işlemi iptal edilir.. .. Denildiğinden dolayı 20
yıllık ot gelirlerinin si.iresi içerisinde yatırılan 05.10.20ls tarihinden itibaren iki yıl süre içerisinde
imar planının onaylanarak Müdürlüğümüze gönderilmesi, yukarıda belirtilen iki yıl stire içerisinde
bahse konu planın onaylanarak Müdürlüğiimüze gönderilmemesi durumunda veya 4342 sayılıı

Mera Kanunu, Mera Yönetmeliği ve ilgili mevzuathiikiimleri aksine hareket edilmesi durumunda
ise tahsis amacl değişikliği iptal edilecektir." denilmektedir.

Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdtırlüğü'ntin 21 .|l,20I8 tarihli ve 798858 sayılı kurum
görüşiinde "Konu incelenmiştir. Buna göre; imar planı yapılacak alan içerisinde bulunan kuru
derede, dere mihverinden itibaren 4m solda, 4 m sağda olmak üzere toplam 8 m genişliğin dere
yalağına terk edilmesi ve bu alanların imara açılmaması şartıyla, Kahramanmaraş İıi, Elbistan
ilçesi, Karahüyük Mahallesi'nde yazınız ekinde gösterilen alanda imar planı yapılmasında
Kurumumuzca sakrnca bulıınmam aktadt.'' denilmektedir.

İı ruıtur ve Turizm Müdiırlüğü'ntin 07.11.2018 tarihli veE.906445 sayılı yazı ekinde yer
alan Müze Müdürlüğü'niin 06.11.2018 tarihli ve E.900800 sayılı yazısında "Müdiırlüğiımiız
arşivinde yapılan incelemede ekteki kml de gösterilen a|andaHarrızaİepesi Nekropol Alanı, Kaya
Mezarı ve Kaya oyuğu arkeotojik alanlaxının olduğu tespit edilmiştir. Yazımız ekinde koordinatlı
haritaları gönderilen arkeolojik alanların 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı çalışması yapılacak alanlar ile çakıştırılması Ve konunun incelenip
değerlendirilmesi için ilgili Koruma Kuruluna iletilmesi gerekmektedir." denilmektedir.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 07.ll.2018 tarihli ve 223| sayılı kurum görüşünde
"Söz konusu alanda yapı|acak olan İmar Planı sınırlannız üzerinde yapılan incelemeler ve

tetkikler sonucu bahsi geçen alanda 3/0 AwG Pigeon iletkenli Ağlıca Bina-Karahüyük Çıkışı
Enerji Nakil Hattımızın (E.N.H) geçtiği görülmüştiir. Yapılacak olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar
Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planında 3l0 AwG Pigeon E.N.H direğinin 5*5m
E.N.H olarak planının
geçtiği güzergahında
yeri olarak,
ebatında
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yapılması şartıyla bahse konu yer için kullanlm amacl doğrultusunda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar
Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı yapılmasında şirketimiz mevzıatlaıı açıksından
herhangi bir sakınca yoktur. Ancak; ilgili yerlerdeki mevcut elektrik dağıtım tesisleri ile ilgili
olarak Elektrik Kuwetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 46. Maddesinde tanımlanan yatay ve
düşey mesafelerine uyma yiıkiimlülüğü Başkanlığınız/Ytiklenici Firmanız sorumluluğundadır."
denilmektedir.
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nin22.02.20l9 tarihli veE.2l059 sayılı
kurum görüşünde "Söz konusu bölgede Kuruluşumuza aiİ madencilik faliyetleri ve projeleri
bulunmaktadır. Geleceğe yönelik yapılacak çalışmalarda Mahallenin etkilenmemesi için
planlamanın doğu aksına kaydırılmasmluygun mütalaa etmekteyiz." denilmektedir. Ancak EÜAŞ
Genel Müdiırlüğü ile yapılan şifahi görüşmeler ve tarafimıza iletilen Karahüytik Maden Haritası
incelendiğinde planlama a|anımızln ne ruhsat smrma ne de kömür yayılım smırma girmediği
tespit edildiğinden imar planı yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı anlaşılmıştır.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdiırlüğü'niın 22,07.2020 tarihli ve E.|2732l
sayılı enerji nakil hattıyla ilgili kurum görüştinde "Söz konusu gönderilen srnrr içinde yer alan
Enerji Nakil Hatları (ENH) Kuruluşumuz uhdesindedir. Yapılacak olan imar planı çahşmalaıında
ENH'nın plana işlenerek 25'et metre sağ ve solunda olmak izerc toplam 50m. koruma bandının
yer almasr gerekmektedir. Ayrıca Elektrikli Kuwetli Akım Tesis Yönetmeliği hükiimleri
doğrultusunda iş ve işlemlerin yi.irtitülmesi hususlarında; Gereğini aru ederiz." denilmektedir.
Ancak EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ve AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ile yapılan şifahi
görüşmelerde planlama a|anı içerisinde yer alan enerji nakil hatlarından batıda yer alan enerji nakil

hattının EÜAŞ Genel Müdürlüğü'ne, doğuda yer alan enerji nakil hattının ise AKEDAŞ Elektrik
Dağıtım A.Ş.'ye ait olduğu tespit edildiğinden Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdihlüğü
kurum görüşi.ini.in ya|nızcabatıda yer alan enerji nakil hattı için geçerli olduğu anlaşılmıştır.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün 07.1l.2018 tarihli ve E.19058 sayılı kurum
görüşiinde "Söz konusu proje a|anı, Genel Müdürlüğtımiz adına ruhsatlı, etütleri sürdiiriİlen ve
yürürlüğü devam eden Kahıamanmaraş_Afşin yöresindeki 201.400333 no'lu IV. Grup maden
ararfla rüsatı içinde yer almaktadır. Arama ruhsatının bir sureti (Ek_l) ve çakışma krokisi (Ek-2)

koordinatları içerecek şekilde yazlmru ekinde sunulmaktadır. Genel Müdürlüğümüziin herhangi
bir hak kaybına uğramaması için, yapılacak proje çalışmalarında belirtilen hususlaıın dikkate
alınarak işlem tesis edilmesi, bahsi geçen süada ruhsat alınmak suretiyle yapılacak işletme
faaliyetlerine engel teşkil etmemesi ve proje koordinatlaıında herhangi bir değişiklik yapıldığı
takdirde tekrar Kuruluşumuza görüş sorulması halinde, Kuruluşumuzun bundan sonra
yapabileceği olası çalışmalar saklı kalmak üzere, Kuruluşumuz çalışmaları açısından engel teşkil
edecek herhangi bir husus bulunmamaktadrr." denilmektedir.

iı

sagııt Müdürlüğü'nün 21.11.2018 tarihli ve 1351|907-129 sayılı kurum görüşü ile;
konu alanla ilgili olarak imar planı yapılırken; doğal kaynakların korunmasr, hava
önlenmesi, kurulacak yerleşim yeri mesken ve tesislerinın faaliy eti sırasında oluşacak
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her türlü katı ve sıvı atığın usulüne uygun toplanması, uzaklaştırılması ve bertarafinın sağlanması,
imar planı yapılacak alana 17.02,2005 tarih ve 25730 sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakında

Yönetmeliğe uygun ve yeterli içme ve kullanma suyu temin edilmesi, temin edilecek içme ve
kullanma suyuna ait kaynak, kuyu, depo, isale ve şebeke hatlarının her ttirlü kirlenmelere karşı
korunmasının sağlanması içme suyu temin edilen kaynak, kuyu vs. su kaynağı ve depo etraflnda
himaye mıntıkaları oluşturularak imar planlarında koruma altına alınması ve uygulanacak
planlarda gösterilmesi, yeni yapı|acak kana|izasyon ve mahalle şebeke sularırun dağılımı,
kanalizasyon ve içme sularrnrn aynı hatta gitmemesi, ayflca mevcut yerleşimlere ait foseptik ve
kanalizasyon yapılaıının korunması veya geliştirilmesi, 1/1000 ölçekli haritada içme suyu ve
kanalizasyon hatlarının kesişim noktalarının belirlenmesi ve içme suyunun kirlenme risk bulunan
noktalarında gerekli önlemlerin alrnmasr, kanalizasyon atıklarıntn ve tesislerden çıkacak atık
sularının arıtıma tabi tutulmadan alıcı ortama verilmemesi, nehir, dere, göl ve göletlerin
kirletilmemesi hususlarına uyulması kaydıyla bahse konu alanda 1/5000 ölçekli nazlm imar planı
ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasında toplum Ve çevre sağlığı açısından herhangi
bir sakınca bulunmadığı tarafimıza bildirilmiştir.
3.

MEVZUAT

Elbistan İlçesi Karahüyük Mahallesi 20|4 Parselde Yer Alan Yaklaşık 15,1 Hektarlık
Alana iıiştın 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planı teklifinin incelemesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu
Ve İlgili Yönetmeliklerinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planh Alanlar İmaı
Yönetmeliği ile ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerin dikkate alrnmasr gerekmektedir. Karaı alma
si.irecinde 20.02.2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan722l sayılı Coğrafi
Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 3194 Sayılı imar
Kanunu'nun 8. maddesi (b), (c) ve (e) bentleri ve Ek madde 6. ile 5216 Sayılı Büyiikşehir
Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesi (b) bendi, MekansalPlanlar Yapım Yönetmeliği'nin 4. maddesi
(i) bendi, I2., 27,, 23 ., ve 25 . maddelerine özellikle dikkat edilmelidir.
4.

JEoLoJİr yapı

ve

TOPoĞRAFYA

Elbistan İlçesi Karahüyük Mahallesi 2014 Parcelde Yer Alan Yaklaşık 15,1 Hektarlık
Alana iıişı<in imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt çalışması yapılmış olup, 18.09,2019
tarihinde Çevre ve Şehircilik İı Müdi.ırlüğiince onaylanmıştır.

Planlama alanına ilişkin yerleşime uygunluk haritaları incelendiğinde "Yerleşime Uygun
Alan-Zemin ortamlaı (U.A-l) ve Yerleşime Uygun Alan-Kaya ortamlar (U.A-2)" olmak üzere iki
sınıf yerleşime uygunluk durumunun bulunduğu görülmektedir.
Yo40

Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun Sonuç ve Öneriler kısmında arazi eğiminin yer yer
ı geçtiği belirtilmektedir.
5.

NüFUS PRoJEKSİyoNu VE ALAN YoĞUNLUK DAĞILIMLARI

e/12
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Planlama alanında meskun konut alanı bulunmamakta olup, toplam 7,3 ha gelişme konut
alanı tanımlanmıştır. Planlanan gelişme konut alanlaıı seyrek yoğunlukta olup, yoğunluk değeri 05 0 kişi/ha aralığındadır.
6.

ULAŞIM YAPISI

Ana ulaşım yolu, planlama alanının kuzeyinde yer almakta olup 15 metre enkesitli bir taşıt
yolu olaıak planlanmıştır. 15 metrelik yola ring oluşturacak şekilde bağlanan 12meffe enkesitli
taşıt yolu ve 10 metre enkesitli taşıt yolları ile konut alanlarına ve sosyal a\tyapı a|an|anna erişim
sağlanmaktadır. Konut a|anlarl içerisindeki yaya ulaşım bağIantılwı plan ölçeği gereği uygulama
imar planında gösterilecek olup flazlm imar planında gösterilmemiştir.
7.

FoNKSİyoN DAĞILIMLARI

ve

ALANSAL BÜYÜKLÜKLERİ

Bahse konu nazrm imar planı teklifi incelendiğinde; söz konusu 15,1 hektarlık alanda
Seyrek Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı, Ticaret Alanı, Eğitim Alanı, Kültiirel Tesis Alanı,
Sağlık Alanı, ibadet Alanı, Park ve Yeşil Alan, Su Yüzeyi ve Yol kullanımları tanımlanmıştır. Söz
konusu kullanımlara ilişkin alan kullanım tablosu aşağıda yer almaktadır.

ALAN ADI
öNpnİ PLAN DURUM

(M'z)

GELİŞME KONUT ALANI SEYREK

YOĞUNLUK

ALANI
TiCARET ALANI
SOSYAL TESIS ALANI
isRoBraLANI
PARK VE YEŞIL ALAN
SAĞLIK ALANI
SU YÜZEYI

BĞirİvı

8.

69675.97
5146.96
899.48
1916.98
1314.42
28237.83
885.52
s 033.63

DONATI ALANLARININ STANDART UYUMLULUĞU

1/5000 ölçekli nazlm imar planı çizim tekniği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
detayında olmamasrndan kaynaklı rakamsal değerlerde alt ölçek planlarda farklılıklar gözlenebilir.
Aşağıdaki tabloda plandaki donatı alanlarının mevzlJat gereği istenen asgari standartların
değerlendirilmesi sunulmuştur.

KULLANIM
TEKLIF

(m)

STANDART

(m'z)

FARK

(üst sınır 345 nüfus)

YEŞİL ALAN

28237.63

3450

787.63

(m'z)
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+2904.46

517.5 +368.02
172.5 +Il4l.92

SOSYAL VE KÜLTÜnp,r TESİS ALANI 1916.98

258.75

+|658.23

Yukarıdaki tablo incelendiğinde; teklif nazlm imaı planında tanımlanan sosyal altyapı
alanlarının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği EK-z Tablosundaki standartları sağladığı
görülmektedir. Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü'nlin kurum görüşü üzerine dere yataklaıı
kurum görüşleri üzerine enerji
çevresine tanımlanan koruma bandı ve EÜAŞ ile AKEDAŞ'ın
nakil hatlarrna koruma bandı tanımlanması nedeniy|e nazım imar planında tanımlanan park
alanlarının standartların çok üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

9.EŞİKLER
Planlama çalışma|arını etkileyen unsurlar üç başlık altında değerlendirilmiştir.
9.1.Planlama Alanı ve Çevresinde Yer Alan Korunmasl Gerekli Kültür Varlıkları

iı rıııtur ve Turizm Müdürlüğü'ntin 07.ll.20l8 tarihli veE.906445 sayılı yazı ekinde yer
alan Müze Müdiırlüğü,ni.in 06.11.2018 tarihli ve E.900800 sayılı yaz:Isl ile planlama alanı ve
ve Kaya oyuğu arkeolojik alanlafinın
çevresinde; Hamzatepesi Nekropol Alanı, Kaya Mezwı
bulunduğu tespit edilmiştir.

Hanızatepesi Nekropol Alanı planlama alanrnın doğusunda ve 16 hektarhk alanın bir
alanı
krsmrnda, kaya mezarı plan|ama alanrnın kuzeyinde ve dışında, kaya oyuğu ise planlama
içerisinde ve kuzeyde yer almaktadır. Kaya oyuğu ve nekropol alanı 16 hektarlık alanın dışına
15,1 hektara düşürülmüştiir.
çıkarılmış olup planlamaalanısöz konusu değişiklikler ile
9

.2.Enerji Nakil Hatları

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 07,11,20|8 tarihli 223t

sayı|ı ve 08.05.2020 İarih|i

10892 sayılı kwum göriişü ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdfflüğü'nİtrn22.07.2020
bulunduğu
tarih1i E.I2732I sayılı kurum görüşü ile planlama alanında iki adet enerji nakilhattının
olup kurum görtişlerinde belirtilen enerji nakil hatlarına ilişkin koruma alanları

tespit edilmiş
nzlm imar planında tanımlanmıştır.
9.3.Dere Yatakları

Devlet Su işleri 20. Bölge Müdürlüğü'nıln2|.11.2018 tarihli ve 798858 sayılı kurum
ilişkin
görüşü doğrultusun da halihazır harita üzerinde bulunan dere yataklaıı ve dere yataklarına
koruma alanları nazLm imar planında tanımlarımıştır.

Elbistan ilçesi Karahüytik Mahallesi 20 1 4 Parselde Y er Alan Yaklaşık I 5, 1 Hektarlık
görüşülmüş
Alana iıişı<in 1 /5000 o 1çekli N aztm imar P1anı ile ilgili konu Başkanlık Makamı ile
İıgi (a) Plan Y aplm ol ur'una istinaden hazır|anan 1/s0 00
gündeme alınmasr
ilgi (b) Başkanlık
uş ol up
Imar |1anı
lçekli
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Genelgesi ve onayı, 3194 Sayılı imar Kanunu ve bağlı yönetmelikleri ile 5216 Sayılı Büytikşehir
Belediyesi Kanununun 7. maddesi ve ilgili diğer Kanun ve Yönetmelikler kapsamında

değerlendirilmek ve hakkındakarar alınmak İzere Büyükşehir Belediye Meclisimize iletilmesi
hususunda gereğini arz ederim.

Elbistan İlçesi Karahüyfü Mahallesi 2014 parcelde yer alan yaklaşık
15,1 hektarlık alana ilişkin 1/5000 ölçekli nea:;rm imar planı üzerinde Komisyonumuzcayapı|an
inceleme neticesinde; Söz konusu a|ana ilişkin plan notlarında "4.Kırsal alan niteliği devam
Her
etmekte olan planlama alanının ortalama parsel büytıklüğü 1000 m'z olarak öngörtilmüşttir.
parselde bir ailenin yaşayacağı varsayrml üzerinden hareket edilmekte olup yapılaşma koşulları
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda detaylandırllacaktır." Şeklindeki plan notunun iptal

K9MİSY9N GöRüŞü:

edilerek, 4.yapılaşma koşulları 1/1000 ötçekli Uygulama imaı Planı'nda detaylandırılacaktır.
tadilen uygun
Şeklinde düze1ti1erek1/5000 ölçekli naz:ım imar planı Komisyonumuzca
görtilmüşttir.

BEKTAŞoĞLU

TO

üy.

Başkanı

ALIÇ

üy.

L2h2
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KONU: Afşin İlçesi, Dedebaba Mah, l59,160 ve 184 Adalar Muhtelif Parsellere İlişkin, l/1000
Ölçekti Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.

KOMİSYoN İNCELEMESİ: Başkanlık Makamınca komisyona havale edilen imar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı'nın 02.009.2020 tarihli ve 29559 sayılı teklifı Komisyonrımuzca incelenmiştir.

Teklif yazısında;

iıgi:

Afşin Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ntin, 08.07.2020 twihve 1632
sayılı yazısı ve ekindeki, l/1000 ölçekli uİı degişiklik teklifı dosyası

a)

b) 12.08.2014 tarihli, I4|2 sayılı Büyiıkşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12.08.2014
tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı

TALEP
yaA ve ekindeki, 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişiklik teklifi dosyası
ile;Afşin ilçesi, Dedebaba mahallesi, 159,160 ve 184 adalar, mütelif parsellere yönelik olarak
hazır|anan ve Afşin Belediye Meclisi'nin,03.02,2020 tarih ve 2020/14 sayılı kararı ile uygun
İıgi

1a;

görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (PN:Uiı-4604|ls2) değişiklik teklifinin, 5216

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun, 7b ve 14. maddeleri kapsamında değerlendirilmek
izele,

B

aşkanlığımıza iletilmiştir.

ıvıÜr,rİyrr
Dosyasında yapılan inceleme sonucunda, 1/1000 ölçekli Uygulama imaı Planı değişiklik

teklifi kapsamına giren bölgenin,
.Kısmen şahıs mülkiyetinde,

,

.KıSmen de, kadastral yolhüviyetinde
olduğu tespit edilmiştir.

MER'i

DURUM

1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişiklik teklifi kapsamına giren bölge;

.Afşin ilçesi, 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planında, krsmen, Merkezi İş
Alanı (MiA)'ın da, krsmen de, park alanında kalmaktadır.

.Afşin İlçesi, 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında, krsmen, bitişik
nizaırı-4 kat (B-4) yapılaşma koşulunda, ticaret alanında (T),kısmen, park alanında, kısmen de, yol

RAPOR

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLisİ

Rapor No:20201

İııan

VE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

-\\

lhh

Tarihi: 10.09.2020

ir,Çn ıvıncr,ls x,q.RARI
Afşin Belediye Meclisi'nin,03.02.2020 tarih ve 2020ll4 sayılı keıwı;

." ...Komisyon Görüşü: Buna görehazırlatılan uygulama imar planı değişikliği açıklama
raporunda görtileceği izere;l59,160 ve 184 no'lu ada\ar arasındaki kadastral yolları 7m olarak
mevcut yapılar dikkate alınarak işlenmiştir.Uygulama imar planında 7 metrelik yolun tesis

edilmesiyle birlikte yaklaşık 318 m2 azalan park alanının yerine, Elçibey caddesi ile Şehit
Astsubay Kemal Bıçak Sokak birleşim yerindeki tescil dışı yaklaşık, 394 m2'lik alan park alanı
olarak düzenlenmiştir.Ön bahçe mesafesi adanın diğer yollarında olduğu gibi, yeni tesis edilen
yollardan da

"0"

olarak belirlenmiştir.

.Karar: Bahse konu yerde hazırlatılan uygulama imar planı değişikliğinin, imar
komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesine; Belediye Meclisi'nce oy birliği ile karar verildi.
''

şeklindedir.

DEĞERLENDİRME VE SoNUC
3194 sayılı İmar Kanunu'nun EK-8 maddesinde (Ekı14l2l2020-722ll|2 md.)

.''Ek Madde 8- (Ek:|4l2/202o-7221lI2 md.):Plan değişiklikleri, plan ana kaıarlarrnı,
stirekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik a|tyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik
gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılır. Plan değişikliği
tekliflerinde ihtiyaç arıaIizini içeren sosyal Ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu
hazırlanarakplanı onaylayacak idareye sunulur......'' şeklinde bir husus bulunmaktadır.

Mekansal P|anlaı Yapım Yönetmeliği'nin, İmar Planlarına Dair Esaslar Bölümü'nün,
Uygulama İmar Planı (24. madde) kısmrnrn, (3) bendi;

."Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan,
otopark, cep otoparkr, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol,
muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlaıını artrrrcr küçük alan gerektiren fonksiyonlar

ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulmasl nazlm imar planına aykırılık teşkil eİmez." şeklindedir.
İıgi

1a1

yazı ekinde yer alan 1/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifı açıklama

raporu;

.,,I.PLANLAMA ALANININ KONUMU: Planlama a|arıı,Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi
Dedebaba mahallesi 1/1000 L37-C-04-A-2-A, imar paftalarında l59, 160 ve 184 nolu adalar ve
I

1

parselin kuzeyindeki

kalmaktadır
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.2.MEVCUT PLANDAKİ DURUMU: Planlama a|anı mevcut uygulama imar planında
park ve ticaret alanı tanımlıdır.

.3.JEoLoJİı< yı,pı: Planlama alanı imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd raporuna
göre yerleşime uygunluk haritasında

ÖA3 alanında kalmaktadır.

.4.PLANIN GEREKÇESİ: Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi Dedebaba mahallesi 1/1000
L37-C-04-A-2-A, imar paftalarında 159, 160 ve 184 nolu adalar içerisindeki parsellerin yola
yollarının plana
cephesi bulunmaması nedeniyle, l59, 160 ve 184 nolu ada|at aıasındaki kadastro
paık alanı
işlenmesi ve azaIarı park alanına karşılık ise 162 adal parselin kuzeyindeki a|anda
önerilmesi istenmektedir. Bu nedenle a|andauygulama imar planı değişikliğine gidilmiştir.

j .s.ıı.INLAMA KARARLARI: Yapılan
Kahramanmaraş

ili Afşin ilçesi,

Dedebaba

uygulama imar planı değişikliğinde;
mahallesi, 1/1000 L37-C'04'A'2'A, imar paftalarında

184 nolu
159, 160 ve 184 nolu adalaı içerisindeki parsellerin mahreç alması için, 159, 160 ve
adalar arasından 7
ada|at arasındaki kadastro yolları plana işlenerek, 159, 160 ve 184 nolu

ve azalan 312,78 m2 park alanına karşılık ise 162 ada l parselin
kuzeyindeki a|anda 396,75 m2 pafk alanı önerilerek, uygulama imaı planı değişikliği

metrelik yaya yolu açılarak
hazırlanmıştır.

.PLAN N9TLARI: Planda açıklanmayan hususlarda 3794 sayılı imar kanunu, ilgili
yönetmelik hükümlerine ve yürtirlükte olan mevcut imar planı lejandlarına ve notlarına
uyulacaktır.

.6.SoSYAL VE TEKNİK ALTYAPI DEĞERLENDIRİLMESI: Mekönsal planlar yaplm
imar
yönetmeliği madde 26-7,de.' Yoğunluk arttıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen
gerekli önlemlerin
p1anı değişikliklerine kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve

hazır|ant veya
alınması amacıy1a ayflca, kentsel teknik a|tyapı değerlendirmesi raporu, ana|izi
hazıfratılıt"

deni

lmektedir.

.Yapılan imar planı değişikliği ile, Kahramanmaraş İıi, Afşin İlçesi, Dedebaba mahallesi,
ve azalan312,18 m2 park
159,160 ve 184 no,lu ada|u arasrndan 7 metrelik yaya yolu açılarak
uzaklığındaki' 162
alanınakarşı1ık ise, değişikliğe konu alanın merkezine yaklaşık 117 metre

imar planı
ada,l parselin kuzeyindeki alanda, 396,75 m2 park alanr önerilerek uygulama

değişikliği hazırlanmıştır.

,

ıpolayısr ile yapılan uygulama imar planı değişikliğinde; Plan anakarar|arını, siirekliliğini,
ğunluğunu, kat adedini, bina
sosyal ve teknik al Eapı dengesini, nüfusu, yapr
kentsel ulaşrm

etkilememiştir.
3/s
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RAPOR
Rapor No:2020l

İı,ran VE BAYINDIRLIK KoMİSYoN RAPoRU

Tarihi:

I

10.09.2020

.Bu nedenlerle yapılan uygulama imar planı değişikliğinin "Yoğunluk Arttırma ve Kentsel

Ulaşım Sistemini Etkileme" başlıları
oluşturmamaktadrr. " şeklindedir.

ile

alakalı, herhangi eksiklik Veya

1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişiklik

sorun

teklifi incelendiğinde;

.Uygulama imar planı değişiklik teklifinin, Afşin İlçesi, Dedebaba mahallesi, 159,160 ve
184 adalar, muhtelif parselleri kapsadığı,

.Plan değişikliği onaına sınırı içerisinde tanımlanan, 7m genişliğindeki yaya yolları ile,

Mer'i 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, mahıeçsiz durumda bulunan, 159-160 ve
ada|ar daki muhteli f

p ars e l

l

184

erin mahre ç a|aırıarrıa durumunun ortadan kal dırı ldığı,

.l59 ada,1 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde bulunan ve Mer'i imar planlaIında

(1/5000_

1i1000) park alanında kalan alanın bir kısmının (yaklaşık 310 m2), 7m genişliğinde yaya yolu
olarak tanımlandığı, kaldırılan park alanına karşılık (eşdeğer), t62 ada,1 parsel sayılı taşınmazın,

kuzeyinde bulunan alanın

bir kısmının, park alanı ( yaklaşık 395

m2) olarak tanımlandığı

(Mekönsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin, 24.maddesinin, 3. bendine istinaden)

.162 ada, 1 parsel sayılı taşrnmazrn kuzeyinde park alanı tanımlanması ile birlikte, yaya
yolu aksının da yeniden düzenlendiği,
.1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişiklik teklifi açıklama raporunda, alana ilişkin
fonksiyonların değişimi (mevcutteklif) ile alakalı herhangi bir değerlendirme yapılmadığı, ancak,
yapılan incelemede, fonksiyon değişiminin;

FoNKSİYoNMEVCUT(m') TEKLİF(m)

ALANI 2,366,477
PARK ALANI
4.574,381
TICARET

2,006,927
4.657,922

şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

.Afşin Belediye Meclisi'nin, 03.02.2020 tarih ve 2020lI4 sayılı kararında "Ön bahçe
mesafesi adanın diğer yollarında olduğu gibi, yeni tesis edilen yollardan da "0" olaıak
belirlenmiştir. )'
bir tanımlama bulunmaktadır. Ön bahçe mesafesinin ll0 lı olarak
şeklinde

belirlenmesi, mer'i uygulama imar planında da tanımlı olan plan kaıarları arasında yer almaktadır.

Afşin İlçesi, Dedebaba mahallesi, 159,160 ve 184 adalat ile alakalı konu ( yaya yolu ve
park tanımlanması) Başkanlık Makamı ile göriişülmüş ve gtfuıdeme alrnması kesinleşmiştir. Afşin
B

'nin, 03.02

ve 2020lI4 sayılı kararı
4/5

uygun görülen; Afşin İlçesi,
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RAPOR
Rapor No.2020l

İıvr.l,n VE BAYII\DIRLIK

KoMİsYoN RAPoRU

5Dedebaba mahallesi, 159,160

ve l84

Tarihi:

\\

ada|ar, muhtelif parsellere

l(ıY

10.09.2020

ilişkin (yaya yolu ve paık

tanımlanması) hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifınin (PIN:UİP-

ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayr, yüriırlükteki kanunlar ve yönetmelikler ile,
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun, 7b ve t4. maddeleri kapsamında
46041182),

değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyfüşehir Belediye Meclisimize iletilmesi
hususunda gereğini atz ederİm.

KOMİSYON cÖnÜŞÜı Afşin İlçesi,

Dedebaba Mah, 159,160

ve 184 Adalar

Muhtelif

Parsellere iıişkin, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği üzerinde Komisyonumuzca
yapılan inceleme neticesinde; İlçe Meclis kararı ve eki teklif plan paftası KomisyonumuzcauyglJrL
görülmüştiir.

BEI€TAŞoĞı,u

üy.

Başkanı

Ç

üy.

RAPOR

MEcLİsi
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHiR BELEDİYE

lLf

Rapor No,20201

iına.n yE BAYINDIRLIK KoMiSYoN RAPoRU

5-

Taıihi:

ada5,6'7'8'9'
KoNU: Pazucıkilçesi, şehitNurettinAdemoğluMahallesi,87

10'

t0.09.2020

||'12 ve

13

alanı tanımlanmaslna ilişkin hazır|anan 1/5000
numaralı paıseller üzerinde ibadet alanr ve ticaret
ölçekli imaı planı ile ilgili teklifi'
havale edilen İmar vo Şehircilik
KoMİsYoN İNCELEMESİ: Başkanlık Makamınca komisyona
sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir'
Dairesi Başkanlığı,nın 02.09.2020 tuihli ve 29557
Teklif yazısında;
Bölge Müdtirlüğüniın 15'06'2020 tarihli
iıgi: a) Vakıflar Genel Müdürlüğü Gaziantep Vakıflar
ve 65511 sayılı yM|ve ekleri'
Başkanlığı Genelgesi ve t2'08'20l4
b) 12.0s.2014 tarihti, |4I2 sayıIıBüyükşehir Belediye
tarihli, l4l1 sayılı Başkanlık onayı'

TALEP

Ada 5'

i,Pazucıkİlçesi, Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi' 87
Alanı ve Ticaret Aları
6,7,8, 9, 10, ı1, |2 ve 13 Numaralı Parseller üzerinde İbadet
Nazım imar Planı Teklifi; 5216 sayı],ı Kanunun
Tanımlanmasına ilişki nHazıt|aıan 1/5000 ölçekli
ilgi

7(1 _b)

(a) dilekçe ve ekindek

iletilmiştir'
maddesine göre işlem yapılmak izere Başkanlığımıza

ivıÜı,riypr

Pazarcık İlçesi, Şehit Nurettin
Teklif plan dosyasında bu1unan tapu kayıt belgesinde;
!l, t2 ve 13 Numaralı Parseller tapu kayıtlarında
Ademoğlu Mahallesi, 87 Ada 5, 6,7,8, 9, 10,
VakıflaıGenelMüdtırlüğüadınakayıtlıolduğuanlaşılmaktadır.

MER'i PLANLARDAKİ DURUM
Pazwcıkilçesi,ŞehitNurettinAdemoğluMahallesi,87Ada5,6,,7,8,9,10,l|,|2ve13
Numaralı Parsellere ilişkin;

*Meri1/5000öl9ekliflazLmimarplanında;ibadetYeriveTicaretAlanıolarak
tanımlanmaktadır.

*Meri1/1000ölçekliuygulamaimarplanında;TAKS:0.70,E:l.00veYençok:Serbest
E:2'00 ve Yençok:6'50 yapılaşma
yapılaşma koşullarında ibadet Yeri ve TAKS:1'00,
koşullarınd a TicareİAlanı olarak tanımlanmaktadır'

KURUM GÖRÜŞLERİ

87 Ada 5, 6,7,8,9, l0, 17' |2 ve 13
Pazwcıkilgesi, Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi,
ölçekli nazlm imar planı değişikliği teklifine
Numaralı Parsellere yönelik hazır|anan 1/5000

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDiYE MECLİSİ

RAPOR
RaporNo.2020l

İpra.n VE BAYINDIRLIK

xovrİsyoN RAPoRU

Tarihi:

l|ıl

10.09.2020

*25.08.2020 tarihli E.589773 sayılı T.C. Kahramürmaraş
Valiliği, İı ıırıtıtuıugiintfuı yazı ve

yazı eki 25.08.2020 tarihli E.589436 sayılı T.C. Pazarcık Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğtinün

yanfl,

DEĞERLENDiRME VE soNUÇ
Teklif plan paftası incelendiğinde; Pazarcık ilçesi, Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi, 87
Ada 5, 6, 7, 8, 9, |0, 1l, 12 ve 13 Numaıalı Parseller üzerinde yaklaşık 2007 m2 büytıklüğiınde
ibadet Alanı, yaklaşık 242 m2 büyüklüğünde Ticaret Alanı ve söz konusu parsellerin kuzey
batısında olacak şekilde otopark tanımlanmaktadır. Meri imar planında tanımlanan ticaret alanı
teklif plan ile yaklaşık olarak 297 m2 azaltıldıgı, İbadet Alanının ise yaklaşık 82 m2 artırıldığı
anlaşllmaktadır. Teklif plan dosyasında söz konusu plan değişikliğine yönelik sosyal ve teknik
alty apı etki

değerlendirme raporu bulunmamaktadır.

MekAnsalPlanlaf Yapım Yönetmeliği, Madde 26 da;
''(1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, büttınlüğünü, sosyal ve teknik

altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yarafl aırıaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yapılır.

(2) İmar planlaıında sosyal Ve teknik a|tyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi

esastır.

Yürürli.ikteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik a|tyapı standartlarını düştiren plan
deği şikliği y apıIaırıaz.'' denilmektedir.
3194 sayılı İmar Kanunu'na 14,02.2020 tarihinde yeni hiikümler getirildiğinden, teklifin bu
kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.
3194 sayılı İmar Kanunu, Ek Madde 8'de;

''Plan değişiklikleri, plan ana kararlarını, siirekliliğini, büttınlüği.ınü sosyal ve teknik altyapı
dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine
uygun olarak yapılır. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analiziıi içeren sosyal ve teknik altyapı
etki değerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulur.
...İmar planı

değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti 6362 sayılı
Kanuna göre yetkilendirilmiş lisanslı en az iki gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafindan plan
değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer'i plan koşullarındaki değer tespiti ile birlikte
değişiklik sonrasl değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalarrıa yeni değerden az olmamak
izere, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu taıaflndan belirlenir. Değer artış payı, en geç
taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşırıırıaz maliklerince ödenir. Kıymet takdir
komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla
ilişkin olarak 2I3 sayılı Kanunun miikerrer 298 inci maddesi uyarmca tespit ve il6n edilen yeniden
oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzerc arttırılarak uygulanır...''

/44/ü|

RAPOR
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iıvran VE BAYINDIRLIK KoMisYoN RAPoRU

Tarihi:

10.09,2020

5, 6,7,8,9, 10, ll' 12 ve 13
Pazarcıkİlçesi, Şehit Nurettin Ademoglu Ma}ıallesi, 87 Ada
ilişkin konu Başkanhk Makamı ile
numaıalı parseller üzerinde plan değişikliği yapılmasına
ilçesi, Şehit Nurettin Ademoğlu
görüşülmüş ve gtindeme alınması kesinleşmiştir. Pazucık
parseller Ticaret Alanı, ibadet Alanı ve
Mahallesi, 87 Ada 5, 6,7,8, 9, 10, |l, 12ve 13 numaralı
planı değişikliği teklifinin ilgi (b)
otopark yapılabilmesi için hazır|anan1/5000 ölçekli flaz:ımimar
yönetmelikler ile 5216 sayılı kanunun
Başkanlık Genelgesi ve onayr, yürürlükteki kanunlar ve
alınmak izere Büyiıkşehir Belediye
7(1-b) maddesine göre değerlendirilmek ve hakkındakarar
Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini aru ederim'

ada5,6,'7,8,9'
ve ticaret alanr tanımlanmasına ilişkin
10, 11, |2ve 13 numaralı parseller üzerinde ibadet alanı
yapı]Ian inceleme neticesinde;
hazır|anan 1/5000 ölçekli imar planı üzerinde Komisyonumuzca

K9MİSY9NcönüŞIJ:Pazarcıkilçesi,şehitNurettinAdemoğluMahallesi,87

görülmüştiir.
1/5000 ölçekli imar planı Komisyonumuzca uygun

Ğı,u

AŞ

üy.

Başkanı

Ç

üy.

313
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Rapor No:2020l

IMAR VE BAYINDIRLIK rovrİsyoN RAPoRU

n-uY

KoNU: Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş
planı değişikliği ile ilgili teklifi.

KoMiSYoN İNCELEME

Taıihi:

ıJıc

10.09.2020

mah. 1577 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar

aşkanlık Makamınca komisyon a hav ale edilen İmar ve Ş ehircilik
Dairesi Başkanlığı'nın 02.09.2020 tarihli ve 29606 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

iıgi:

Sİ : B

a)

17.07.2020 tarih ve E.7830 sayılı Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığr'nın yazısl ve
0l.07 '2020 tafih2020l78karar numaıalı Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis Karar ve ekleri

b) |2.08.2014 tarihli,l4|2 sayılı Büytikşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12.08,2014
taıihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı'nrn ilgi (a) yanfl ile; Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş mah.
1577 ada 3 parselin yapılaşma koşullarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
teklifi; 5216 sayıIı Kanunun 7. ve 14. maddesine göre işlem yapılmak izere twafımızailetilmiştir.

vıür,riynr

nİı,

cİr,nnİ

Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Müallesi 19,895,81 m2 ynzölçümlü 1577 ada 3 parsel Süs
İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ ait olup; tapu bilgileri dosyasındadır.

MER'i PLANLARDAKİ DURUM
Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi t577 ada 3 parsel l/5000 ölçekli Meri Nazım İmar
Planında Sektörel Çalışma Alanı olarak; 1/1000 ölçekli Meri Uygulama İmar Planında kuzey batı
yönünde 10 metre; gi.ineybatı cephesinde 4.9l metre (plan üzerinde yazan 4,91 metre, ölçiim
yapıldığında4,52 metre olarak ölçüm vermektedir.); doğu cephesinden 5 metre; batı cephesinden
5 metre yapı yaklaşma mesafesi ve hmax:11.00 yapılaşma koşullaıında Sektörel Çalışma Alanı
olarak tanımlıdır.

İr,Çr vrrcr,İs x.q,RARI
Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanlığı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda; "imar
ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Ferhuş Mahallesi 1577 ada 3 parselde yapıyaklaşma mesafelerinde
değişiklik yapılmasına ilişkin l/l000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi üzerinde
komisyonumuzca yapıIan inceleme neticesinde teklif plan paftası komisyonumuzca uygun
görülmüştür.

"

denilmektedir.

Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanlığı Meclis kararında; "imax plan değişikliğinin imar ve
Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza srrnuyorum. Kabul edenler,
etmeyenler? oy birliği ile kabul edildi" denilmektedir.

D

r/3
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RAPOR
RaporNo:2020l l5

ipıı.n VE BAYIIIDIRLIK ronnisyoN RAPoRU

5:LlL

Tarihi: t0.09.2020

Teklif plan paftası üzerinde yapılan teknik inceleme neticesinde l/5000 ölçekli Nazım
imar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında Sektörel Çalışma Alanı olarak tanımlı
Ferhuş Mah. 1577 ada 3 parselin yapılaşma koşullarından çekme mesafeleri hakkında plan
değişikliği teklifi hazırlanmtş olduğu görülmüştiir.
Yapılan teklifte; kıızey batı cephesinden 10m iken 5 metre; güneybatı cephesinde 4,9I m
iken 6,1 metre; doğu cephesinden 5 m iken 8 metre; batı cephesinden 5 metre yapı yaklaşma
mesafeleri bırakılmış olduğu görülmüştür. Ayrıca hmax:11,00 ibaresi Yençok:11,00 olarak
düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir.

Teklif plan raporunda Sosyal Ve Teknik Altyapı Etki Değerlendirilmesi olarak; "5.1.
Genel Değerlendirme (Alana İıişkin Genel Bilgiler)
Kahramanmaıaş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Ferhuş Mahallesi, |577 ada 3 no'lu parsel (4512
m'z) içerisinde, Hmax (Maksimum Kat Adedi)=ll, Sektörel Çalışma Alanı tanımlı 7577 ada,
3no'lu parsel içerisinde ön, yan ve arka çekme mesafesinde değişiklik yapılması planlanmaktadır.

Mülkiyet yaplsl, Süs İplik Tekstil Sanayi ve Ticaıet LTD.ŞTİ. adına kayıtlıdır.
5.2. Mevcut Durum ve Kapasite Tespiti

Planlama sahasr, mevcut durumda kentin Sanayi alanında bulunmaktadır. Alan içerisinde
gerekli olan ulaşım ve teknik altyapı hizmetleri tamamlanmış ve kentin gelişim aksı içerisinde
kalmaktadır. Planlama alanı içerisinde genellikle Sektörel Çalışma Alanı ve yakın mesafelerde çok
katlı konut alanları da bulunmaktadır.

Paıselin cephe aldığı yol kent içi ulaşım sisteminin bir parçası olan alt arter üzerinde
bulunmaktadır.
5.3, Plan Sonrası Durum ve Kapasite Tespiti

Yapılan imar plan değişikliği sonrasl Emsal de her herhangi bir değişiklik olmayacak, alan
içerisinde herhangi bir nüfus artışı oluşturmayacak ve sosyal donatı ihtiyacı ortaya çıkmayacaktır.
Uygulama imar Planı Değişiktiğinin yapıldığı alanda ön çekme mesafesi 10 m olan parselde ön
çekme mesafesi 5 m, 5 m olan yan çekme mesafesi 8 m ve 4.9l m olan arka çekme mesafesi 6.l m
olaıak rcvize edilmektedir." denilmektedir.
3194 sayılı İmar Kanunu'na 14.02.2020 tarihinde yeni hükümler getirildiğinden, teklifin
bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.
Mek6nsal Planlar Yapım Yönetmeli ği Madde 26''

l."İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, siirekliliğini, bütünlüğtinü, sosyal ve teknik
altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yarafl amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yapılır.
Dulkadiroğlu İlçesi
ve gi.fuıdeme

Mahallesi 1577 ada 3 parsel ile ilgili konu Başkanlık Makamı
Kararı ve ilgi (a)
. İlgi ( yazı eki

o

KAHRAMANMARAŞ BtiytjKŞEHiR BELEDiYE MECLisİ

RAPOR
Rapor No:2020l 7şg)

inrı.n VE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

Tarihi:

10.09.2020

yazı eki l/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifi ekte sunulmuş olup; yazlmlz Ye
ekleıinin ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayr, yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler ile 52|6
sayılı kanunun 7(1-b) ve 14'üncü maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkındakarar alınmak
izer e Büyükşehir

B

elediye Mecli simize havalesi hususunu

uz

ederim.

Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş mah. 1577 ada 3 paısele ilişkin l/l000
ölçekli uygulama imaı planı değişikliği üzerinde KomisyonumuzcayapıIan inceleme neticesinde;
ilçe Meclis kararı ve eki teklif plan paftası Komisyonumuzca uygun görtilmüştiir.

K9MİSY9N GÖRÜŞÜ:

LU
üy.

Başkanı

ALIÇ

üy.

3/3

KAHRAMANMARAŞ nüvürşrrrİn nrcr,rcoİyrc nnncr,İsİ

RAPOR
RaporNo:2020lıJ.

İivren vE BAYINDIRLIK xonnİsyoN RAPoRU

Tarihi:

10.09,2020

KONU: Dulkadiroğlu ilçesi 15 adet trafo alanlarına ilişkin l/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği ile ilgili teklifi.

KoMİsYoN iNcrr,nnımSİ: Başkanlık Makamınca

komisyona havale edilen imar ve Şehircilik

Dairesi Başkanlığı'nın 02.09.2020 twihli ve 29558 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

İlgi:

a) 17,07.2020 tarih ve E.7832 sayılı Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı'nın yazısı

ve

II,05.2020 tarih2020l50 karar numaralı Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis Karaı ve ekleri
b) 12.08,2014 taüihli,l4I2 sayılı Büyiikşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12.08.2014

taıihli, 141l sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı'nrn ilgi (a) ya^g ile; Dulkadiroğlu ilçesi içerisinde
muhtelif alanlardabulunan trafo alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi;
5216 sayılı Kanunun

7.

ve

14, maddesine göre işlem

yapılmak İzere tarufımızailetilmiştir.

vriıı,rİvgr gİLcİLBRİ
I.'DM27{TR-03" trafo alanının tanımlandığı Aslanbey Mahallesi l30 ada 15 nolu paısel
Dulkadiroğlu Belediyesi mülkiyetindedir.
2,"DM39|TR-29'' trafo alanının tanımlandığı Yenişehir Mahallesi 4544 ada 18 nolu paısel

Faruk Çiftaslan adına kayıtlıdır. Dosyasında maliklere ilişkin muvafakat bulıınmamaktadır.
''DM43/TR-l2u trafo alanının tanımlandığı Yenişehir Mahallesi 5530 ada 12 nolu paısel Der_ka
Biber Baharat Gıda Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. adına kayıtlıdır.
3.''DM15/TR-04'' trafo alanının tanımlandığı Yenişehir Mahallesi 656 ada I2I nolu parsel
şahıs mülkiyetindedir.

4.''Görteks'' trafo alanrnrn tanımlandığı Yenişehir Mahallesi 77l0 ada 10 nolu parsel Vakıf
Finansal Kiralama Anonim Şirketi adrna, Yenişehir Mahallesi 77I0 ada 11 nolu parsel Seba Çırçır
Tarım Ürtinleri Tekstil inşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Kahramanmaraş Büytikşehir
Belediyesi mülkiyetindedir.

5.'DM32(TR-39'' trafo alanının tanımlanması için kaldırılan trafo alanrnın bulunduğu
Dulkadiroğlu Mahallesi 153I ada 2 nolu parsel şahıs mülkiyetinde (57 adet malik) Dulkadiroğlu

I53l

ada

3

parsel şahıs mülkiyetinde (58 adet malik) dir. DM32/TR_39 trafo

7/s

I

KAHRAMANMARAŞ BtMjKŞEHİR BELEDiYE MECLİSİ

RAPOR
Rapor No:2020l

İpren VE BAYINDIRLIK xovrİsyoN RAPoRU

6_ü

Tarihi:

alanının tanımlandığı alan kamuya terklidir. Dosyasında maliklere ilişkin

ıSl

10,09,2020

muvafakat

bulunmamaktadır.

6.'DM24|TR10'' trafo alanınrn tanımlandığı Şeyhadil Mahallesi 6198 ada
Kahramanmaıaş Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindedir.

l

nolu parsel

7.''Karacasu Kavşağı Mod-5'' trafo alanın tanımlandığı alankamuya terklidir.

8.''Hilal Tekstil içi MBK'' trafo alanının tanımlandığı Yenişehir Mahallesi 2|72 ada 5 nolu
paısel Mehmet Ali Hilalve Hilteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlıdır.

Teklife ilişkin hazırlanan dosyada, mülkiyet sahiplerine ait muvaffakatlann bulunmadığı
tespit edilmiştir.

İr,ÇB ı,mcr,İs

xı'nı,nr

Dulkadiroğlu ilçe Belediye Başkanlığı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda3 "imat
ve Şehircilik Müdiırlüğü'niİn Tadilat krokilerinde sunulan ve Belediyemiz yetki alanında bulunan

trafo yerlerinin uygulama imar planına işlenmesi (15 Adet) teklifi üzerinde Komisyonumuzca
yapılan inceleme neticesinde;

-04,09.20t9 tarih

ve |45 sayılı

Belediyemiz Meclis Kaıaııyla uygun görülen
"DM24ITR10" trafo alanı,28.ll.201-9 tarih ve 20191250-33 sayılı Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediye Meclisince uygun göri.İlmemiştir.

-"DMl5/TR04" trafo binası için AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kamulaştırma iş ve
işlemlerinden kaynaklanan her ti.irlü hukuki sorumluğun şikete ait olduğunu bildiren l6.t2.2019
taıih ve

22ll7 sayılı yang

dosyasına eklenmiştir.

-Kentsel Dönüştim ve Gelişim Projesi sınrrlarr içerisinde yetki Büyi.ikşehir Belediyesinde
olduğundan "DM25/TR - 13' trafo alarıı,
_Yolda kalan "Uncular Arkası Kök" trafo alanı,
_Plansız alanda kalan "Kaprçam Extrem Park MNB" trafo alanı,

-Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı imar Planı sınırları içerisinde kalan *DMz2lTP*-l3"
trafo alanı,
_1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirdiğinden

-Yolda kalan

"DM32ITR-39" ffafo a\arıı,

trafo alanı uygun göriilmemiş olup (6 Adet)

2/s

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKşEHİR BELEDİYE MECLİSİ

RAPOR
Rapor No:2020l/f

İvr.q.n

VE BAYINDIRLIK KoMİSYoN RAPoRU

Tarihi: 10.09.2020

+Yolda kalan "DM37/TR36A'' trafo alanı tadilen Park Alanında kalacak şekilde (8.50 x
4.50 _ 38.25 m2) ve talep edilen diğer 8 adet trafo alanına ilişkin teklif plan paftaluı
Komisyonumuzca uygun göriilmüşttir (9 adet).

"

denilmektedir.

Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanhğı Meclis kararında; "İmar plan değişikliğinin İmar ve

Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle kabuliinü oylarınıza sı.muyorum. Kabul
etmeyenler? oy birliği ile kabul edildi." denilmektedir.

edenler,

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Yapılan teknik inceleme neticesinde, AKEDAŞ Elektrik AŞ.' nin Dulkadiroğlu ilçe
Belediyesine sunmuş olduğu, Dulkadiroğlu ilçesi içerisinde mütelif alanlwda bulunan trafo
alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi talebi ile

ilgili

1/1000 ölçekli

Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlandığı tespit edilmiştir.

AKEDAŞ Elektrik AŞ. teklifinde toplamda

15 adet trafo yeri bulunduğu; ancak

tarih2020150 karar numaralı Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis Kararı

ile

l'i

ll.05.2020

tadilen olmak :ülzerc

toplam 9 adel'trafo yerinin kabul edildiği görtilmüştiir.
1.M37 C19B3B (Aslanbey Mahallesi 130 ada 15 parsel)

2.M37 C19C4B (Yenişehir Mahallesi 4544 ada 18 parsel ve 5530 ada12 parsel)
3,M37 C19C1C (Yenişehir Mahallesi 656 ada 121 paısel)

4.M37 C20D4A (Yenişehir Mahallesi 7710 ada 10_11 parseller)
5.M37 C25B2D (Park alanı)

6.M37 C20D3C (Şeyhadil Müallesi 6198 ada 1parsel)
7.M38 D21D1A (Park Alanı)
8.M37

Cl9C3A (Yenişehir Mahallesi 2172

ada 5 parsel)

paftalarına isabet eden 9 adet trafo a\anlanna ilişkin sunulan teklif aşağıdaki gibidir.

l.'DM27lTR-03'' trafo alanına ilişkin; (Aslanbey Mahallesi l30 ada 15 parsel) 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile Park tanımlı alan içerisinde toplamda 108.9 m2'lik2
adet trafo alanı

kaldırılaıak 44.2 m2'lik bir adet Trafo Alanı tanımlanmıştır. Park alanında

64.7 m2

artış olmuştur.

2."DM39|TR-29'' trafo alanına ilişkin; (Yenişehir Mahallesi 4544 ada 18 parsel) 1/1000
ölçekli
m2'lik

Imar

/

değişikliği ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı tanımlı alanda20.4
(Y
3/TR-12" trafo
5530

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLisİ

RAPOR
Rapor No:2020l /,f/

İır,ran vE BAYINDIRLIK xonnİsyoN RAPoRU

5-\\
ada 12 parsel) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile Konut

Tarihi:

10,09.2020

Dışı Kentsel Çalışma

Alanı tanımlı alanda24.2 m2'lik Trafo Alanı tanımlanmıştır.
3."DM15/TR-04'' trafo alanına ilişkin; (Yenişehir Mahallesi 656 ada l21 parsel) 1/1000
ölçekli Uygulama imaı Planı değişikliği ile 35J m2'lik Park Alanı, Trafo Alanı olarak
tanımlanmıştır. Azalan park alanına ilişkin eşdeğer alan ayrılmamıştır.

4.''Görteks'' trafo alanına ilişkin; (Yenişehir Mahallesi 7710 ada l0_11 parseller) 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı tanımlı a|anda37.8
m2'lik Trafo Alanı tanımlanmıştır.

5.''DM37/TR36A" trafo alanına ilişkin; (park alanı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği ile Park Alanı tanımlı alanda 38.25 m2'1ik Trafo Alanı tanımlanmıştır. Azalan park
alanına ilişkin eşdeğer alan ayrılmamıştır. Söz konusu plan değişikliği teklifı ilçe meclis kararı ile
tadilen kabul edilmiş olduğu göriilmüştiir.

6.''DM24{TR10'' trafo alanına ilişkiry (Şeyhadil Mahallesi 6198 ada 1 paısel) 1/1000

ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile 38.2 m2'lik Park Alanı, Trafo Alanı olarak
tanımlanmıştır. Azalan park alanına ilişkin eşdeğer alan ayrılmamıştır. Ayrıca Dulkadiroğlu
Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 145 sayılı kararıyla bahse konu trafo alanının imar
planında işlenmesi talebi uygun göriilmüş olduğu tespit edilmiştir. Ancak 28,ll20l9 tarih
20191250-33 sayılı Büytıkşehir Belediye Meclis Kararı ile onanmadığı (red) tespit edilmiştir.
7.''Karacasu Kavşağı Mod-5'' trafo alanına ilişkin; (Park Alanı) 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği ile l08.2 m2'lik Park Alanı, Trafo Alanı olarak tanımlanmıştır. Azalan park
alanına ilişkin eşdeğer alan ayrılmamıştır.

8.''Hilal Tekstil İçi MBK'' trafo alanına ilişkin; (Yenişehir Mahallesi 2t72 ada 5 parset)
1/1000 ölçekli Uygulama imaı Planı değişikliği ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı tanımlı
alanda 38.2 m2'lik Trafo Alanı tanımlanmıştır.

8 pafta içerisinde toplamda 9 trafo alanı plan değişikliği hazırlaıwıış olduğu

tespit

edilmiştir.
Mekönsal Planlar Yapım Yönetmeli ği Madde 24;

(3) "Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan,
otopark, cep otoparkr, yol boyu otopark, dwak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol,
muhtarlık,

gibi sosyal

alanlarını artrrcı küçi.ık alan gerektiren fonksiyonlaı

4/s

KAHRAMANMARAŞ BüYüKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

RAPOR
Rapor No:2020l

İnı.q.n VE BAYINDIRLIK

xoprİsyoN RAPoRU

Tarihi:

lr/

10.09.2020

ayrılabilir Ve bu fonksiyonların konulması nazlm imar planına aykırılık teşkil

etmaz.,,

denilmektedir.

MekAnsal Planlar Yapım Yönetmeli ği Madde 26;
(1)"İmar planı değişikliği; plan ana kararlaıını, sürekliliğini, bütiınlüğiinü, sosyal ve
teknik

a|tyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yatafl amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yapılır.

(2) İmar planlarında sosyal Ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastrr.
Yi.irtirlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan
değişikliği

y apı|amaz.''

denilmektedir.

Dulkadiroğlu İlçesi trafo alanlarına ilişkin konu Başkanlık Makamı ile görüşülmüş ve
giindeme alrnması kesinleşmiştir. İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kuarı ve ilgi (a) yazı eki
1/1000

ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifi ekte sunulmuş olup; yazlmlz ve eklerinin ilgi (b)
Başkanlık Genelgesi ve onayı, yiirürlükteki kanunlaf ve yönetmelikler i|e 5216 sayılı kanunun
7(1-b) Ve 14'üncü maddelerine göre değerlendirilmek Ve hakkında kaıar alınmak İzere
Büyükşehir Belediye Meclisimize havalesi hususunu

uz

ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Dulkadiroğlu ilçesi 15 adet trafo alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği üzerinde Komisyonumızca yapılan inceleme neticesinde; Söz
konusu trafo alanları ile alakalı 6''DM241TR10'' trafo alanına ilişkin; (Şeyhadil Mahallesi 6198

l

parsel) teklif reddedilerek İlçe meclis kararı ve eki teklif plan paftası Komi
uygun görülmüştür.
ada

U
Başkanı

üy.

Ç

üy.
s/s

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDiYE MECLİSİ

RAPOR
Rapor No:2020l

İıııan VE BAYINDIRLIK xonıİsyoN RAPoRU
-\ -rn Cn

Tarihi:

l.'l-

15.09.2020

KONU: onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi 4810 ada 4 parsele ilişkin 29.05.2020 giin onanlı
l/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planınaitirazıile ilgili teklifi.

KOMİSYON İNcnr,nMESİ: Başkanlık Makamınca komisyona

havale edilen İmar ve Şehircilik

Dairesi Başkanlığı'nın 04.08.2020 tarihli ve 25544 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

İıgi:

a) 24.07.2020 tarihve 28794 kurum sayılı Aslantiirkler otomotiv Pet. Lastik Tüttın Mam.
inş. Paz. Tic. San. Ltd. Şti' ın dilekçesi ve ekleri
b) 29.05.2020 tarihli ve 2020105-1 1-ı sayılı Büyi.ikşehir Belediyesi Meclis Kararı.

İrİnaz
İlgi (a) itiraz dilekçesi ve ekleri ile İlimiz onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi 48lO

ada 4

parselin Karma Kullanım Alanından çıkartılarak Akaryakıt ve Servis istasyon Alanı olarak
tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP plan değişikliği hakkında alınan
29.05'2020 tarihli
değ

i

ve

2020105-11-ı sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kaıarı

ve eki plan

şiklikle r ine itir az edi lmektedir.

DEĞERLENDİRME VE soNUC
onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi 4810 ada 4 parsel, I7.l2.2oI8 İarih20181709 sayılı
Büyfüşehir Meclis Kararları ile KDGPA ilan edilmiştir.
22,05.2020 twih 19323 kurum sayılı dilekçe ve ekleri 28'05,2020

taih l7ll4

sayılı

yaz|mlz ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmek iızere ilgili birime havale edilmiştir.

ilimiz onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi 4810 ada 4 parsele ilişkin, l/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Büyükşehir Belediye Meclisi
taraflndan 29 .05 .2020 tarihli ve 2020105-

11

_ı

sayılı kararı ile 5373 sayılı kanunıırı

73 .

Maddesi ve

5216 sayılı Kanunun (7-c) ve (7_e) maddelerince onanmıştır.

Yapılan plan değişikliği ile; onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi 4810 ada 4 parsel Karma

Kullanım Alanından çıkartılarak Akaıyakıt ve Servis İstasyon Alanı olarak tanımlanmıştır. Söz
konusu plan tadilatı26,06.2020 _27.07.2020 tarihleri arasında l ay süre ile askıda kalmıştır.
İlgi (a) 24'07.2020 tarih ve 28794 sayılı itiraz dilekçesi ile 29.05.2020 tarihli ve 202010511-ı sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ve eki plan değişikliklerine itiraz edilmektedir.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHiR BELEDİYE MEcLİsİ

RAPOR
RaporNo:20201

İvran VE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

.)-mcn

Tarihi:

l5z-

15.09.2020

Ayrıca itiraz dilekçe ekinde; söz konusu plan değişikliğine yapılmış olan şahıs itiraz
dilekçeleri ve Şelale Evleri kat maliklerinden alınmış olduğu görülen, site yönetimiititaz dilekçesi
bulunmaktadır.

MekAnsal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 26;
(1) "İmar planı değişikliği; plan ana kararlarrnı, sürekliliğini, bütiınlüğiınü, sosyal ve teknik

a|tyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yarufl amaçlr, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılaıak yapılrr." denilmektedir.

onikişubat ilçesi Üngüt Mah. 4810 ada 4 parsel hakkında alınan 29.05.2020 tarihli ve
2020105-11-ı sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ve eki plan değişikliklerine ilişkin itiraz

ile ilgili konu Başkanlık Makamı ile

görüşülmüş

ve

giindeme alınması kesinleşmiştir.

Kahramanmaraş Büytikşehir Belediye Meclisinin 29.05.2020 twihli ve 2020105_11-ı sayılı kararı

ile uygun görülen 1/5000 ölçekli
değişikliği hakkındaki itiraz
Kanununun 8. Maddesi

flarzlm imar plan

ve

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

ilgi (a) yaA ve ekleri ekte

sunulmuş olup, 3194 sayılı İmar

ile MekAnsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin

33/5. Maddesi gereği

görüşülerek karar alınmakizere Büytıkşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu aurzederİm.

KOMİSYON cÖnÜŞÜ: onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi 4810 ada 4 paısele ilişkin
29.05.2020 giin onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına

itirazı üzerinde Komisyonumuzca yapı|an inceleme neticesinde; Büyiikşehir Belediye Meclisi
taıafindan 29.05.2020 tarihli ve2020105_11-ı sayılı kararı i|e 5373 sayılı kanunun 73. Maddesi ve
5216 sayılı Kanunun (7-c) ve (7-e) maddelerince onanmıştır.

1/1000 ölçekli teklif imar planında, Akaryakıt ve Servis istasyonu olarak planlanmak
istenilen 4810 ada 4 parselin batı ve güney cephesinden 5 metre, kuzey cephesinden21 meİre,
doğu cephesinden 7 meffe yapı yaklaşma mesafesi teklif edilerek, 1/1000 ölçekli Teklif Uygulama

İmar Planı plan notlarında "Parselin doğu cephesinde 7 metrelik mesafe içerİsinde, alt veya üst
telvıikyapı da ddhil herhangi bir yapı yapılamaz." şeklinde plan notu oluşturulduğundan;

Resmi Gazete de yayımlanan
Düzenleme Kurumu) kurul kararı;

1511212016

].Maddesi 2'fılcrasında:"Yapı: Akaryakıt ve
tesislerini, ifade eder. "

tarih ve 6664 nolıu EPDK (Enerji Piyasası

LPG ihtiyacının

gİderildiğİ yer altı ve yer üstü

2' Maddesinin (b) bendinde: "Şehir içi yolların üzerindeki akaryakıt ve
arasında ] kilometrelik mesafe qranır

2/3

LPG

Satış İstasyonları

KAHRAMANMARAŞ BIIYüKŞEHİR BELEuivrc nırcr,İsİ

RAPOR
RaporNo:20201

İıu.Ln VE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

Tarihi:

Srrnnn

6y

15.09.2020

3' Maddesinde: "Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe ölçümlerinde iki yapı
arasındaki mesafe dikkate alınır." kaxaxına istinaden, iki yapı aıasındaki mesafe göz önünde
bulundurulaıak imaı plan tadilatı değerlendirilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 27. Maddesinde yer a|an "Belediye Başkanı ve meclis
üyeleri münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili
işIerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar." maddesine aykırı herhangi bir uygulama
yapılmadığı dosyasında tespit edilmiş olup, ititaz talebinin reddi Komisyonumuzca uygun
görülmüştiir.

U
uye

Başkanı

ALIÇ

Alper AKBAŞ

üy.

üy.

KAHRAMANMARAŞ nÜvÜxŞBrrİn nrcınoiyp nnrcr,isİ

RAPOR
Rapor No:2020/

iuan vE

BAYII\DTRLIK KoMisYoN RAPoRU

KoNU: DulkadiroğIu ilçesi Yenişehir

mah.

Tarihi:

/ıı

15.09.2020

|577 ada166 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama

imaı planı değişikliği ile ilgili teklifi.

K9MİSY9N 1NCELEMESİ: Başkanlık
Dairesi Başkanlığı,nrn

1

Makamınca komisyona havale edilen İmar ve Şehircilik

|.og,2020 tarihli ve 24968 sayılı teklifı Komisyonumuzca incelenmiştir.

Teklif yazısında;

tarih ve E.9088 sayılı Dulkadiroğlu Belediye Başkanlrğr'nın yazlsı ve
oL07.2020 twih2020l75karar numaralı Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis Karar ve ekleri

iıgi: a) 17.08.2020

b) 12.0s.20 |4 tarih|i,7412 sayılıBüyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12.08.2014

tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
mah.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı'nın ilgi (a) yazısı ile; Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir
Plan
t577 ada 166 parsetin yapılaşma koşul|arına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
yapılmak ılzerc tarufımıza
değişikliği teklifi; 5216 sayılı Kanunun 7. ve t4, maddesine göre işlem

iletilmiştir.

ıvrÜr,rİyr r

n ir,

cİr,r nİ

parsel Maliye
Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi 5,770 m2 yı1zölçıimlü 1577 ada 166
ye
Hazinesi mülkiyetinde olup; Milti Eğitim Bakanlrğının muvafakatı alınmadıkça satılamM
başka hizmetlere tahsis olunmaz şerhi bulunmaktadır'

KURUM GÖRÜSÜ
ve 773224 sayı]lı
Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü'ntin t4.05.2o2o tarih
bu
yazı ekiraporunda " ... Hazine menfaatleri açısından menfi bir durum ortaya çıkarmayacağı,
(|577 ada 166 parsel)
nedenle Kurumumuz (Milti Emlak Müdürlüğü) açısından taşınmaz
sonucuna varılmaktadil"'
üzerinden plan değişikliği çalışmaları yapılmasında sakınca bulunmadığı
denilmektedir.

MER'İ PLANLARDAKİ DURUM
Meri Nazım İmar
Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi 1577 ada3 parsel 1/5000 ölçekli
Planında Eğitim Alanı olarak tanımlıdır.

r577

5770 m2 yüzölçiirnlü
1/1000 ölçekli Meri Uygulama İmar Planında Yenişehir Mahallesi
:l.00 kızey 5 metre,
ygulama İmar Planında
166 nolu parsel 1/1000

RAPOR
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Rapor No:2020l /fS

İvıen vE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

Tarihi:

15.09.2020

doğu-batı 10 metre, giıney 15 metre yapı yaklaşma mesafeleri ile İlkogretim Tesisleri Alanı olarak
tanımlıdır. Parsel kuzeyde yaklaşık 2ll m2 taşıt yolunda kalmaktadır.

İı,cn ıvrrcr,is xan ARI
Dulkadiroğlu İlçe Betediye Başkanlığı imar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda; "imar
ve Şehircilik Miıdiırlüğü'niin İlkogretim Tesisleri Alanı olarak tanımlı Yenişehir Mahallesi 1577
yaklaşma
ada |66 parselde 1.00 olan emsal değerinin l.50 olarak ve doğu-batı-giiney yapı

3

metre tanımlanması teklifi üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme
neticesinde; teklif p|an paftasında 3 metre olarak talep edilen batı yapı yaklaşma mesafesinin

mesafelerinin

tadilen 5 metre tanımlanması şeklinde Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

"

denilmektedir.

Dulkadiroğlu ilçe Belediye Başkanlığı Meclis kararında; "İmar plan değişikliğinin İmar ve
Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle kabultfuıü oy|arınıza sunuyorum. Kabul edenler,
etmeyenler? oy birliği ile kabul edildi." denilmektedir.

DEĞERLENDİRME vE SONUA
Teklif plan paftası üzerinde yapılan teknik inceleme neticesinde 1/5000 ölçekli Nazım
5
imar P1anında Eğitim Alanı olarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kuzey cephesinde
mesafeleri ve emsal
metre, doğu-batı cephesinde 10 metre, giıney cephesinde 15 metre olan çekme

değeri hakkında plan değişikliği teklifı hazı/ıaıırrıış olduğu görülmüştür.

Yapılan teklifte; E:1,00 değeri E:1,50 olarak; kuzey çekme mesafesi sabit kalacak şekilde
(5 m); doğu ve batı cephesinde 10 metre olan yaklaşma mesafeleri 3'e düşiirülerek; güney
ancak
cephesinde 15 metre olan çekme mesafesi 3'e düşürülerek teklif planhazırlanmtş olduğu;
ilçe belediye
batı cephesinde bırakılan 3 metre yapl yaklaşama mesafesi 5 metre olacak şekilde
meclisinde tadilen kabul edilmiş olduğu tespit edilmiştir'
,'İlkögretim Tesisleri Alanı olarak tanımlı Yenişehir Mahallesi l577
Teklif plan raporunda;
yapı yaklaşma
ada |66 parselde 1.00 olan emsal değerinin 1.50 olarak ve doğu-batı-giİney
mesafelerinin 3 metre olması (şekil2) teklif edilmektedir." denilmektedir.

Teklif pıan raporunda Sosyal Ve Teknik Altyapı Etki

Değerlendirilmesi

getirildiğinden,
bulunmamaktadır.3l94 sayılı imar Kanunu'na74.02.2020 tarihinde yeni hükümler
teklifin bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir'
Mek6nsa1 Planlar Yapım Yönetmeli ği Madde 26;

213

RAPOR

KAHRAMANMARAŞ BtiytjKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:2020l ,İ3

İvıan yE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

Tarihi: 15.09,2020

1.,'imar planı değişiktiği; plan ana kararlarını, siirekliliğini, bütiınlüğtinü, sosyal ve teknik

a|tyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yarufl amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yapılır.

Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir moh. 1577 ada 166 parsel ile ilgili konu Başkanlık Makamı
ile göriişü|müş ve gündeme alınması kesinleşmiştir. İlgi (a) yazı eki ilçe Meclis Karaıı ve ilgi (a)
yazı ek\ 1/1000 ölçekti uygulama imar planı tadilatı teklifi ekte sunulmuş olup; yazlmlz ye
eklerinin ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayr, yürürlfüteki kanunlar ve yönetmelikler ile 5216
sayılı kanunun 7(1_b) ve l4'tincü maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkındakaırar alınmak
lızere Büyükşehir Belediye Meclisimize havalesi hususunu arz ederim.

KoMİsYoN GöRÜŞÜ:

Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir mah. t577 ada 166 parsele ilişkin 1/1000

ölçekli uygulama imar planı değişikliği üzerinde Komisyonumızcayapılan inceleme neticesinde;
İ|çe Meclis kararı ve eki teklif plan paftası Komisyonumuzca uygun görülmüştiir.

Ğı,u

AŞ

üy.

Başkanı

ALIÇ
üy.

ye
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İıvrı.n ırE BAYINDIRLIK

KoNU:

KoMisYoN RAPORU

Tarihi: 14.09.2020

g23, g24 ve 934 parsellere ilişkin l/5000 ölçekli
Du1kadiroğ1u İlçesi Hacı Mustafa Mah.

imar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.

Başkanlık Makamınca komisyona havale edilen İmar ve Şehircilik
incelenmiştir.
Dairesi Başkanlığı,nın 21.05.2020 tuihli ve 16809sayılı teklifı Komisyonumuzca

KoMisYoN 1NCELEMESİ:
Teklif yazısında;

iıgi:

a) 06.|2,2019 tarih ve

31

|47 sayilııNarteks Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş ' nin yansl ve eki'

ve |2.08.20|4
b) 12.08.2014 tarihli, 1412 sayı|ıBüyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi

tarihli, l411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
ilçesi Hacı Mustafa
Narteks Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş' nin ilgi (a) yazlslile; Dulkadiroğlu
5216 sayılı
Mah. g23,924 ve 934 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği,
Kanunun 7( 1 _b) maddesine göre işlem yapılmak İzerc tarafımtza iletilmiştir.

ıvıÜı,rİyBr
g23, g24 ve 934 parseller Narteks Tekstil Sanayi
DulkadiroğIu İlçesi Hacı Mustafa Mah.
ve Tic. A.Ş mülkiyetindedir. Mülkiyet bilgileri dosyasındadır.

MER'İ PLANLARDAKi DURUM
ölçekli meri nazım
Dulkadiroğlu ilçesi, Hacı Mustafa Mah. 924 ve 934 parseller 1/5000
olarak; l/1000 ölçekli
imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Sanayi Alanı İayayayolu
Sanayi Alanı ve 7
uygulama imar p1anında ise Emsa1:1.00 hmax:serbest yapılaşma şartlarında
kalmaktadır'
metrelik yayayolu olarak tanımlıdır. Bir kısmı ise plan onama sınrrr drşında

meri nazım imar
Dulkadiroğlu İlgesi, Hacr Mustafa Mah. 923 pase| 1/5000 ölçekli
yaya yolu olarak; l/1000
planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Sanayi Alanı ve 5 metrelik
yapılaşma şartlarında Sanayi Alanı
ölçekli uygulama imar planında ise Emsal=l.00 hmax=serbest
kısmı ise plan onama sının dışında
ve küçük bir kısmı 7 metrelik yayayolu olarak tanımlıdır. Bir
kalmaktadır.

KURUM GÖRÜŞÜ
plan değişikliği için
Hacı Mustafa Mah. g23, g24 ve 934 paısellerde yapılması düşünülen
1

/5000 nazlm imar planına

görüşleri;

t/7
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RAPOR
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5<o

Taıihi:

14,09.2020

Acil Durum Müdiırlüğü'niin 20.08.2019 tarih ve E,t20909
sayılı yazısında; ".,3269 sayılı kanun kapsamında alınmış 'afete maraz bölge' kararı
.Kahramanmaraş İ1 Afet ve

jeolojik_jeoteknik etüd
bulunmamaktadır. Belirtilen parseller içinhazır|anacak imar planına esas
raporu sonuçlarına göre afet tehlikelerine karşı gerekli mühendislik önlemlerinin alınması
gerekmektedir." denilmektedir.

.K.Maraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanhğının |7.02.2020 tuih
E.6674 sayılı yazısında;,,...yaprlan imar plan değişikliğinde yolun kaldırılması müdiirlüğiimüzce
uygun görülmüştiir." denilmektedir.

.Kahramanmaraş İ1Milli Eğitim Müdtirlüğü'ntİn 09.08.2019 tuihB.|4740788 sayılı yazısı
.Kahramanmaraş i1 Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'niin 2l.08,2019 tarih ve E.398853

sayılı yazLsl

.E.ü.A.Ş Genel Müdürlüğü inşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı Emlak
Kamulaştırma Müdtirlüğü' nün

1

9. 0

8.20 1 9 tarih E.

.Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü'niin

1

19.08

|8437 sayılı

y

ve

azLsl

.20|9 tarih ve E.225207 sayılı ya^sl

.Mi1li Savunma Bakanlığı Lojistik GenelMüdürlüğü'niİıı 03.09.20|9 tarih E.506l20 sayılı
yazrsl
.Kahıamanmaraş orman Bölge Müdürlüğü' ni.ful |3.1l.2ol9 twihB.23478l2 sayı]lı yazLSL
ve eki inceleme raporu

.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji
Etüdleri D airesi B aşkarılığı' ınn 29 .l l .20 |9 tarih E. 9 067 3 sayılı y az,S|
.Gaziantep Külttır Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdiırlüğü'ntin 23.08.201,9 tarih ve
E.692028 sayılı yazl.sl
.Kahramanmaraş Telekom Müdürlüğü'ntfuı
.Kahramanmaraş

İ1

09. 0 8.20

1

9 tarih 103254 sayıh y azrsl

Jandarma Komutanlığr'nın 25.lt.2ol9 tar.ih5449010 sayılı yazLsl

.86T4Ş Kahramanmaraş

ve E.2|08209l 28057
Şube Müdürlüğü'niin 08.08,2019 tarih

sayılı yazlsl
Gıda Taıım ve Hayvancılık Müdtirlüğü'niın ||,0l.2017 taıih E.69550
sayılı yazLslve eki KurulKararı ve22.02.2018 tarih E570599 sayılı ya^Sl
.Kahramanmaraş

il

İı Mudurıuğü'niin 26,08.2019 tarih E.18652 sayılı
eki

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHiR BELEDiYE MECLisİ
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iryra.n VE BAYINDIRLIK
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Tarihi:

14.09.2020

.Kahıamanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'niin (KASKI) içme Suyu
Dairesi Başkanlığının 09.10.2019 tarih E.3518 sayılı ya^SL
.Kahramanmaraş İl Sağlık Müdtırtüğü'niin 07.10 ,20tg tuihE.29005 sayılı yazsLve eki
.Ka}ıramanmaraş DSİ 20. Bölge Müdürlüğü'nün 21 ,lo.20lı9 tarih ve 674544 sayılı yazısı

.Armadaş Doğa1gazDağıtım A.ş'nin 28.08.2019 İafih697 sayılı yazısııda; "...Söz konusu
doğalgazhat|uımız Karayolunda kalacak şekilde çekilmiş olup, mevcut doğalgazhat'lwımızın
ve Uygulama imar planı
yapılacak imar planlarında korunacak şekilde olması durumunda Nazım
yapılmasında kurumumuzca sakrnca bulunmamaktadrr." denilmektedir.

.T.E.1.A.Ş Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcılığı (Tesis)
yazısında; "...Gabari
Tesis ve Kontrol Müdiırlüğü,nün 08.08.zoirg tarih ve E.323345 sayıiıı
sırasrnda 4628 sayılı
srnırlaıımıza uyulması şartıyla ve ilerde yapılacak olan inşaat çalışmaları
yatay (4a md.) ve düşey
Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Kuwetli Akım Tesis Yönetmeliğinin
ile teşekkülümüze ait enerji
(46 md.) çekme mesafelerine ait hüktimlerine dikkat edilmesi koşulu

Müdtirlüğiimüz
iletim hattı tesislerinin bulunduğu alanlarda imar planı yapılmasında Bölge
açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadrr." denilmektedir'

.AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2o.o8.2olg tarih ve 9863 sayılıyazısında; "...ilgili
(swallow) iletkenli direklerimizin
parselde imar plan çalışmanız doğrultusunda mevcut 3x3 AWG

3 m genişliğinde Enerji Nakil Hattı
3x3 m ebatında pilon yeri olarak hattın geçtiği güzergahın da
uygulama imar
(ENH) o1aıak taranmasrnın yapılması şartıyla 1/5000 nazlm imar planı ve 1/1000

yoktur." denilmektedir'
planı yapılmasında şirketimiz mevzuatları açısından herhangi bir sakınca

DEĞERLENDiRME VE soNUA
Hacı Mustafa Mah'
Teklif plan paftası incelendiğinde; Çalışma a|anr, Dulkadiroğlu ilçesi
g23, g24 ve 934 parselleri kapsadığı göriilmektedir. Söz konusu parseller meri nazım imar
yaya yolu olarak tanımlıdır'
planlarında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Sanayi Alanı ve
Ayrıca söz konusu parseller TEİAŞ enerji iletim hatfl gizergahında bulunmaktadır'
yapılmadan önce söz konusu
04.|2.20|3 tarihli Merkez Revizyon ve ilave İmar Planı
o4.l2,2o13 tarihli imaı planında
parsellerin tamamrnın Sanayi Alanı olaıak tanımlı olduğu ancak,
bu sebeple Tarımsal
bu parsellerinin bir krsmrnrn imar planı onama srnırr drşrnda bırakıldığı,
yeniden Sanayi Alanı olarak
Niteliği Korunacak Alan ve yaya yolunda kalan bu alanların
talep edilmektedir.

KAIIRAMANMARAŞ gÜyÜrşnrrİn urr,rcuiyr

vrncıİsi

RAPOR
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14.09.2020

,,Mevcut imar planında onikişubat ilçesi Hacımustafa mahallesi
Tek1if plan raporunda
g23,g24 ve 934 no'lu parsellerin bir kısmının sanayi alanında kaldığı ve 13184.84 metrekaıelik
uygulama imar planında
krsmınrn da nazımimar p1anında taıımsal niteligi korunacak a|anda ve
imar planında tamamı sanayi
imar planı dışına alındığı görülmektedir. Söz konusu parseller eski
imar planında paısellerin
a|anı tanımlr iken, 04.t2.20l3 tarihinde onaylanan genel revizyon
yol ve tarımsal niteliği korunacak
toplamda l3184.84 metrekarelik kısmının naz|mimar planında
a|anda

zeminde
ve uygulama imar planında imar planı dışına alınmıştır. Bu alanda mevcut

alandan çıkartılarak, eski
binaların olmasr nedeniyle bu alanın yol ve tarımsal niteliği korunacak
nedenle a|anda nazım imat
planda da olduğu gibi sanayi alanı tanımlanması istenmektedir. Bu

planı değişikliğine gidilmiştir.

mahallesi923,924
Yapılan naz|mimar planı değişikliğinde; onikişubat ilçesi hacımustafa
ve 934 no'lu parsellerin içerisinde kalan alan, yol ve tarrmsal niteligi korunacak alandan
gibi sanayi alanı tanımlanarak, nazım imar planı değişikliği
çıkartılarak, eski planda da olduğu
hazırlanmrştır.

kV enerji nakil hattı ve
Akedaş, ın 20.08.2019 tarih ve 9863 sayılı yazısında belirtilen 31.5
1/1000 ölçekli
pilon yerleri 1/5000 ölçekli naz,ım imar planında gösterilemeyeceğinden dolayı
uygulama imar planında gösterilecektir." denilmektedir.
ismi ile ilgili ''Planlama
Yapılan teknik inceleme neticesinde; Plan a9ıklama raporunda ilçe
bulunan, onikişubat ilçesi
alanı Kahramanmaraş i1i Dulkadiroğlu ilçesi idari sınrrlarr içerisinde
g24 ve 934 no'lu parsellerde kalmaktadır. Bu alanda idari sınır
hacımustafa mahallesi g23,
Hacı Mustafa Mah. 923,924 ve 934
Dulkadiroğlu Belediyesi,ne aittir." denilmektedir. Söz konusu
Dulkadiroğlu ilçesi olarak
parseller Dulkadiroğ1u İlçesinde yer almakta ve tapu bilgilerinde
geçmektedir.

sanayi alanında
Hacı Must afa Maha|lesi 923, 924 ve 934 no'lu parsellerin bir kısmının
planında tarımsal niteliği korunacak
katdığı ve 13184.84 metrekarelik kısmının da nazım imar
yeniden Sanayi Alanı olarak tanımlanmış
alanında kaldığı, söz konusu 13.184.84 m2'1ik alanın
Ancak yapılan teknik inceleme neticesinde Sanayi Alanı olarak
olduğundan bahsedilmektedir.

içerisinde 7 ve 5 metrelik yaya
tanımlanan a1anın yaklaşık 13.801,55 m2 olduğu, bu alanrn
yollarının da girdiği tespit edilmiştir'
yaya yolunun, meri
Meri nazım imar planın da 923 parselin giineyinde bulunan 5 metrelik
imar planında bulunmadığı
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Ayrrca, planizahraporunda bahsedilen '04.12.20113 taıihli Merkez Revizyon ve ilave İmar
Planı yapılmadan önce söz konusu parsellerin tamamrnrn Sanayi Alanı olarak tanımlı olduğu
ancak, o4.|2.2o:I3 tarihli imar planında bu parsellerinin bir kısmrnın imar planı onama sınlrt
dışında bırakıldığı' ile alakalı, plan değişikliği teklif dosyasında, 03.05.2007 tarih 102 sayılı
Mütga K.Maraş Belediyesi Meclis Kararının bulunduğu ancak onanmlş plan pafta örneğinin
bulunmadığı görülmüşttir.

3194 sayılı İmar Kanunu Ek Madde 8: '' Plan değişiklikleri, plan ana kaxarlafinr,
siirekliliğini, bütünlüği.inü, sosyal ve teknik a|tyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik
gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılır. Plan değişikliği

hazır|anarak
tekliflerinde ihtiyaç ana|iziiçeren sosyal ve teknik alİyapı etki değerlendirme laporu
bu
p1anı onaylayacak idareye sunulur.'' denilmektedir. Söz konusu plan değişikliği teklifinin
maddeye göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yapılan plan değişikliği ada alanı büyiıkliiklerinde etkilemiş ancak nüfus yoğunluğu
artırıcı bir durum getirilmemiş olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca yapılan plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında TarımsalNiteliği
g23, g24 ve 934 parsellerin tamamının Sanayi Alanı
Korunacak Alan ve yaya yolunda kalan
olaıak tanımlandığı tespit edilmiştir. Bu değişiklik yapılırken 923, 924 ve 934 parsellerin

7 metrelik
içerisinden geçen ve devamlılığı olan, 1/5000 ölçekli meri nazrm imar planında bulunan
yapılmış olduğu tespit
ve 5 metrelik yaya yollarının kaldırılmasıyla plan tekniğine aykırı gösterim
yolları kaldırılarak Sanayi Alanı olarak tanımlanmıştır. Söz konusu yolların

ediliştir. Yaya

ancak çıkmaz
ka1dırılmasında U1aşım Hizmetleri Daire Başkanlığının olumlu görtışü alınmış
edilmiştir.
sokak oluşturulmuş o1masıyla ilgi herhangi bir çöziim sunulmamış olduğu tespit
teklifin
3194 sayılı İmar Kanunu,na |4.o2.2o2o tarihinde yeni hiikiimler getirildiğinden,
planı değişikliği ile
bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu madde de ''İmar
bu değer artışının
taşıııırıazdameydana gelecek değer artışının tespiti...'' bahsedilmesine rağmen
İmar Planı
1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği veya 1/1000 ölçekli Uygulama
her ne kadar
değişikliğinde alınması gerektiği belirtilmemiştir. Ancak yapılan değerlendirmede
yapı yoğunluğu, kat adeti, bina
1/5000 ölçekli nazlmimar planında fonksiyon değişikliği olsa da
yüksekliği 1/1000 ölçekli uygulama imar planının konusu olduğundan değer artışının fonksiyon
göre l/1000
değişik1iği, taban oturumu, yapı yoğunluğu, kat adeti, bina yiiksekliği hususlarına
ölçekli

gulama imar pl anl aşamasında ahnmasr gerektiği düşiinülmektedir
Paftası

plan notları;
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l_'' Kurumlardan Alınan Göriişlerde Belirtilen Tüm Şartlara Uyulacaktır. Akedaş, ın
20l08l20l9 tarih ve 9863 sayılı yazısında beliıtilen 31.5 kV enerji nakil hattı ve pilon yerleri
1/l000 ölçekli uygulama imar planında işlenecektir.
2_ Tesisin İnşaat ve İşletmesinde Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik
Tesisleri Yönetmeliğine Uyulacaktır.

Kuwetli Akım

3_ Pis Su Çukuıları Hiçbir Şekilde Göl ve Akarsulara Bağlanamaz. 19.03.1971 Gtin ve
13783SayılıResmiGazetede Yayımlanan ''Lağım Mecrası inşamsı Miımkiın olmayan Yerlerde
Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik'' hüktimleri geçerlidir.

4- 30.03,2011 tarihinde iller baıkası taraflndan onaylanan imar planına esas jeolojik_
jeoteknik etüd raporuna göre, yerleşime uygunluk haritasında g23, g24 ve 934
no'lu parseller
Ö.a-ı.ı.2 alanında kalmaktadır, 30,03.201l tarihinde iller bankası tarafından onaylanan imar
planına e sas j eoloj ik-j eoteknik etüd raporuna uyulacaktır.
Planda açıklanmayan hususlarda3l94 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelik hfüümlerine
ve yüri.irlükte olan mevcut nazlm imar planı lejantlarına ve notlarına uyulacaktır.''
şeklinde plan
paftası üzerinde mevcuttur.
5_

Mekönsal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 26;

(l) "İmar planı değişikliği; plan ana karwlarını,sürekliliğini, bütünlüğiinü, sosyal ve teknik
alİyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yarafl aırıaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yapılır.

(2) İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi

esastır.

Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan
deği şikliği y apılamaz.
(3) İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik a|tyapıalanlarının kaldırılması, küçültülmesi

veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorıınlu
hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

a) imat planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi
gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır." denilmektedir.
Mek6nsa1 Planlar Yapım Yönetmeli ği Madde 263
(

de

İmar planında gösterilen

genişletme, dataltma ve gizetgahına ait imar planı
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Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesimde şerit sayısı azaltıIaırıazve darultılamaz.

ç) İmar planı değişikliği ite taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmazyol ihdas edilemez.,,
denilmektedir.

Dulkadiroğlu İlçesi, Hacı Mustafa Mah. 924 ve 934 parseller ile ilgili konu Başkanlık
Makamı ile görüşülmüş ve gündeme alınması kesinleşmiştir. İlgi (a) yazı ve eki 1/5000 ölçekli
nazlm imar planı tadilatı teklifi ekte sunulmuş olup; ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayr,
ytıriırliıkteki kanunlar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı kanunun 7(l-b) maddelerine göre
değerlendirilmek ve hakkında kaıar alınmak üzere Büyiıkşehir Belediye Meclisimize havalesi
hususunu olur'larınız a wz ederim,

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Dulkadiroğlu İlçesi Hacı Mustafa Mah. g23, g24 ve 934 parsellere
ilişkin 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği üzerinde Komisyonumğzca yapllan inceleme
neticesinde; 04.12.2013 onanlı nazlm imar planından önce söz konusu alanda imar planı
bulunduğu anlaşıldığından, alrnan ücretin %10 luk kısmının inceleme ücreti olarak alınıp, %90lık
krsmının iade edilmesi uygun görülmüştiir. 1/5000 ölçekli nazlm İmar Planı değişikliği
komisyonumuzca uygun görtilmüştür.

oĞr,u
n Başkanı

üy.

,

ALIÇ
üy.
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Pazarcık ilçesi, Karabıyıklı Mahallesi, 0 ada 850 parsel üzerinde enerji depolama alanı,
ile
park ve taşıt yolu tanımlanmasına ilişkinhazır|anan 1/5000 ölçekli nazlm imar planı değişikliği

K9NU:

ilgili teklifi.

K9MİSY9N iNcrı,BMESİ: Başkanlık

Makamınca komisyonahava|e edilen imar ve Şehircilik

Dairesi Başkanlığı,nın 04.08.2020 tarih|i ve 2545l sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

iıgi:
i

KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik işletmeleri A.Ş. yetkilileri
Mehmet Hanifi örsüz ve Halil ibrahim Gümüşer'e ait |7,07.2020 tarihli 27593 kurum
sayılı yaA Ve ekleri, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi Ve Madencilik

a)

işletmeleri A.Ş. 29.05.2020 tarihli 29725 kurum sayılı Evren ÖREN'e aityazı ve ekleri,
b) 12.08.2014 tarihli, 14l2 sayıh Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve |2,08.2014

tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayl.

TALEP
iıgi1a; yazı|ar ve ekinde özetle; Pazarcık ilçesi, Karabıyıklı Mahallesi, 0 ada 850 nolu
parsel üzerinde trafo alanı yapılacağından bahsedilmekte olup teklif plan paftalarından anlaşıldığı

izere, söz konusu parsel üzerinde Enerji Depolama Alanı, Park ve Taşıt Yolları tanımlanmasına
ilişkin hazır|anan 1/5000 ölçekli nazlmimar planı değişiklik ve teklifi; 52l6 sayılı Kanunun 7(i_b)
maddesine göre işlem yapılmak izere başkanlığımlza iletilmiştir.

ıvıÜı,riynr
Teklif plan dosyasında bulunan tapu kayıt belgesinde; Pazarcık ilçesi, Karabıyıklı
Mahallesi, l49.138,83 m2 yüzölçümlü 0 ada s50 nolu parsel tapu kayıtlarında KÇS
olduğu
Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik işletmeleri A.Ş. adına kayıtlı
anlaşılmaktadır.

MER'İ PLANLARDAKi DURUM
Pazarcıkilçesi, Karabıyıklı Mahallesi 0 ada 850 nolu parsele ilişkin;
*

Meri l/5000 ölçekli nazlmimar planında; Bir kısmı taşıt yolları, bir kısmı otopark ve bir

kısmı ise plansızdır

!

RAPOR

KAHRAMANMARAŞ gÜyÜrŞnHİR BELEDiYB MECLiSi
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İua.n VE BAYINDIRLIK KoMiSYoN RAPoRU

No:2020/ıaı

Tarihi:

15.09.2020

*Meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Bir kısmı yaklaşık 3544m2 büyüklüğünde
park, bir kısmı taşıt yolları, bir kısmı otopark ve bir kısmı ise plansızdır.

KURUM GÖRÜŞLERİ
*16.06.2020 tarihli F..|202650 sayılı

T.C. orman Genel Müdürlüğü,

Kahramanmaraş

orman işletme Müdürlüğünün yazı ve eki.

*16,l2.20|9 tarihli 22I|o sayılı AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin ya^ve ekleri,
*l4.01 .2020 tarihli E.|334 sayılı T.C. Kahramanmaraş Valiliği, Çevre ve Şehircilik

il

Müdürlüğiinin y azı ve eki.
tarihli E.10663 sayılı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün
*06.01 .2020

yaztst.

*03'02.2020 tarihli E.371989 sayılı T.C. Kahramanmaraş Valiligi,

il

Tarım Ve orman

Müdürlüğüntin yazısı.
*07.01 .2020

tarihli 13004 sayılı T.C. Tarım ve orman Bakanlığı, Devlet Su işleri Genel

Müdürlüğü 20. Bölge Müdürlüğünün yazısı.
*2o.|2.2o|9 tarihli E.346502 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü, 5. Bölge Müdürlüğünün
yazı ve eki.
*23.o1.2o2o tarihli E.3l74 sayılı Kahramanmaraş Büyükşehir Blediyesi Ulaşım Dairesi
Başkanlığırun yazlsl.
*07.01 .2020

tarihli E.I26og78 sayılı T.C. Kahramanmaraş Valiliği,

il

Sanayi ve Teknoloji

Müdürlünün yaz|Sl.

*3|.|2.20:ı9 tarihli E.540174 sayılı Türkiye Elektrik iıetim

e.ş. Genel

Müdürlüğü,

Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün ya^$,
*13,12.20:-9 tarihli E.2l65258l43l0o sayılı

BoTAŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.

Kahramanmaraş Şube Müdürlüğünün yazısı.

*|g.|2.20|9 tarihli E.191393 sayılı T.C' Kahramanmaraş Valiliği,
Müd

ünün yazı ve eki teklif plan dosyasında yer

2/s

iı Afet

ve Acil Durum
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Pazarcık ilçesi, Karabıyıklı Mahallesi, 0 ada 850 nolu parsel üzerinde Enerji Depolama

Alanı, Park ve Taşıt yolları yapılabilmesi amacıyla hazırlanan jeolojik ve jeoteknik etüt raporu
27.05,2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik

il Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır

DEĞERLENDİRME VE SONUC
Teklif plan paftası incelendiğinde; Pazarcık ilçesi, Karabıyıklı Mahallesi, 0 ada 850 nolu
parsel üzerinde yaklaşık 10389 m2 büyüklüğünde Enerji Depolama Alanı, taşıt yolları ve meri

imar planlarında yer a|an 3544 m2 büyüklüğünde park alanının konumu değiştirilerek yaklaşık
3606 m2 büyüklüğünde Park tanımlandığı anlaşılmaktadır.

19.|2.2019 tarihli E.191393 sayılı T.C. Kahramanmaraş Valiliği,

il Afet

ve Acil Durum

Müdürltinün yazısında; '' ...Söz konusu parselin bulunduğu alanda 7269 Sayılı Kanun kapsamında

alınmış 'Afete Maruz Bölge kararı bulunmamaktadır. Ancak parsel sınırları içerisinden diri bir
fayın geçtiği görülmektedir. imar planına esas ve parsel bazında yapılacak jeolojik-jeoteknik etüt
raporu ve zemin etüt raporu sonuçlarına göre diri fayın yerinin tam olarak tespit edilmesi ve diğer
afet risklerinin belirlenmesi sorrrasında imar planı hazırlanması gerekmektedir,' denilmektedir.

20.|2.2019 tarihli F.'346502 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü, 5. Bölge Müdürlüğü
yazısında '''..ekte gönderilen harita plan örneğine işlenmiş olan kamulaştırma smrrlna uyulması ve
tesise inşaat izni(yapı ruhsatı) verilmeden önce Yönetmeliğin 39. Maddesine göre ilgili Belediye

Başkanlığınca Bölge Müdürlüğümüzden uygun görüş alınması gerekmektedir.,

..

'' denilmektedir.

Pazarcık ilçesi, Karabıyıklı Mahallesi, 0 ada 850 nolu parsele ait; imar Planına Esas
Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporunda;

'' XII.1.1.1 Önlemli Alan 2,l, (ÖA-2.l) Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu
Alanlar
inceleme alanında yapılan

4

adet temel sondaj çalışmalarında Hoya formasyonuna ait

kireçtaşı birimine rastlanmış Ve ''kaya'' olarak değerlendirilmiştir. MTA diri fay haritasına göre
inceleme alanının ortalama 40 metre yakınından Holosen Fayı geçmektedir. Arazide yapılan
çalışmalar neticesinde kireçtaşlarının alüvyon zemin üzerinde bindirmesiyle oluşan fay aynası
gözlemlenmiştir' inceleme alanında faya yakın kısımların imar planında yol olarak planlanması
düşünülmüştür. Bu alanlarda mikrotremör ölçümleri yapılarak zemin parametreleri belirlenmiştir.''

denilmektedir.
MekAnsal
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''(7) imar planına esas onaylı jeolojik-jeoteknik etüt veya mikro bölgeleme raporlarındaki

yerleşime uygunluk durumu haritalarına uyulması zorunludur. imar planlarının hazırlanmasında,
varsa öncelikle mikro bölgeleme etütleri, yoksa yerleşim alanının planlanmasına yönelik uygun

jeolojik-jeoteknik etütler kullanılır.'' denilmektedir.
Mekönsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Madde 26

da1,

ve teknik
''(1) imar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal

altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yarafl amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yapılır.

(2) imar planlarında sosyal Ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi

esastır.

Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan
değişikliği yapı|amaz." denilmektedir.

3l94 sayılı imar Kanunu'na |4.o2.2o2o tarihinde yeni htıktımler getirildiğinden, teklifin bu
kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.
3194 sayılı imar Kanunu, Ek Madde 8'de;
sayı|ı
''...imar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti 6362
göre yetkilendirilmiş lisanslı en aZ iki gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafindan plan

Kanuna

değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer'i plan koşullarındaki değer tespiti ile birlikte
değişiklik Sonrasl değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalama yeni değerden az olmamak
geç
izere, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafindan belirlenir. Değer artış payı, en
satışında Veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenir, Kıymet takdir
yıla
komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki
ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyannca tespit ve ildn edilen yeniden
taşınmazın

ilk

değerleme oranında takvim

yılı

başından geçerli olmak izere arttırılarak uygulanır.,.''

denilmektedir.

Pazarcık ilçesi, Karabıyıklı Mahallesi, 0 ada 850 nolu parsel üzerinde plan değişikliği
yapılmasına ilişkin konu Başkanlık Makamı ile görüşülmüş ve gündeme alınması kesinleşmiştir.
Pazarcık İlçesi, Karabıyıklı Mahallesi,0 ada 850 nolu parsel üzerinde Enerji Depolama Alanı,
Park ve taşıt yolları yapılabilmesi için hazırlanan l/5000 ölçekli nazlm imar planı değişikliği
tekli

ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayı,
4ls

kanunlar ve yönetmelikler i|e 5216

KAHRAMANMARAŞ nüyÜrŞrrrin grrpoiyr ıvırcı.isi

RAPOR
Rapor No:2020/

İvıan VE BAYINDIRLIK xovrisyoN RAPoRU

Tarihi:

ç-

l5S

15.09.2020

sayılı kanunun 7(l-b) maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak

üzere

Büyükşehir Belediye Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini arz ederim.

KoMiSYoN GÖRÜŞÜı

Pazarcık ilçesi, Karabıyıklı Mahallesi,0 ada 850 parsel üzerinde enerji

depolama alanı, park ve taşıt yolu tanımlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar

planı değişikliği üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; 5216 sayılı kanunun

7(l-b) maddesine göre l/5000 ölçekli naz|m imar planı değişikliği Komisyonumuzca uygun
görülmüştür.

a,boĞı,u

Mu
uye

Başkanı

Ku

ş

üy.

üy.

s/s

Ç

I(AHR^

t l z\NN4 :\ ItAŞ

]} Ü

vÜı<şrcrriır

]] li

t.EDiyE MECLiSi
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KoNU: onikişubat

I].\.\'IN[)

i

ltLlK KoMilj\'()N It'\t'oRU

(-CC

lJl,

Tarilri: 15.09.2020

917l ada 1 paı'si'l ilc n-ıağralı mah. 9l73 ada 1 parselde
\/c ]/].000 Ölçekli ttvqlılaı-ı-ıa inrar planı değişikliği ile ilgili

]|ı'',":i l]lı1:ll \'Ilıh.

l/5.000 ölçekli naz|n iıı-ılıı' 1'ılliI)l
teklifi.

KOMİSYON İNCELıI' l].Iii: I]lı:;!:ıııı] l; ).'fakaıııncıı !lr'ııı-ıis.ı,t'ıı-ıll l-ıavale edilen imar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı'nıı-ı . }.()l;.2() () tarilıli vc 2[il32 sa1'llı ıckli1 Koıırisyonumuzca incelenmiştir'
Teklif yazısında;

iıgi:

]]lli

ı,'

()']]76]'\ ]_5ll.021262:q slı-ı'ı|ı IlllaL'Ve Kentsel Dönüşüm Müd.

ıll'|'ı'i.

lz1

l]:llır'ılı l}iiı,iil.şehirB,'l,',Iiı'c l}lışI<ııııllğıGenelgesi ve 12.08.2014

a) 10.08'2020

t:l'

yan.
b) l2.08.20l4

tarihli, l411

sa'

: i]lı',' :':l''l. oıllı-ı ı.

TALEP
imar ve Şehircilill l''ıil,':'j ]llışl';lııllığı iırıar ve ]'icıltsc| Dclı-ıiişüm Müdürlüğü ilgi (a) ya^S|
ile; ilimiz Çamlık Rcz.'',' ' lıü-ıl ''lııltl' ]''ılııııan 91jl l',|lı ] l,lıı'scl ve 9l73 ada l parsel sayılı
taşınmazın 16.07.202(' l': l ı, '_ı()/1: ' llı J]akanlı]i \llı]llııı-ı ()llır'u ile rezerv yapı alanından

çıkarıldığı ve buna isti lır|''ll l'l.'ıı'lllı-ııılıc r)Iıı1 1/5.00() iiIı:cI<li ııazım imar plaırı dcğişikliği iIe
l/l.000 ölçekli uyguJlıl lı i'l, l- 'l'lılı ,| '-i:,liIiliği, 52l(, ::lıl'ıIı ]'lıılı-ıııun 7(b) bendinc göre işlem
yapılmak izere tarafiılıı'ıi'." ''': 'i:.

ıvıÜı,xiyB]'
onikişubat Ilçı''
taşınmazın Maliye Hı ;,'

MER'i PLATi:
onikişııbat i|çel
taşınmazlar l/5.000 a'
tanımlı olup 21.05'20l
ile onanmış olan nazll)

l

,'iıl

]

'

|l. ()l7 ]

iırlı l parsc!

i :, : 11l1l11-','lı.ilIınektetli'..

iI

' \4lııı'alı Mah. 9173 ada

l

parsel sayılı

,I

parsci i]: \llıiıı'lı]ı Mah. 9l73 ada l parsel sayılı
ılll;'.]i ] iıı-ıır planııl'I l r ijllsı'|< 1,oğtıırltık gelişmc konut alanı
'] ]] "' l|ı l(ahranl"']ll];ll'|lş iıiivtikşehir Belediye Meclis kararı
'| , ,i l(liği ile taııılılIllııııııs iılııır Rezerv Yapı Alanı sınırları
ı. !)l , ] llclll

l

içerisinde kalııaktad ı ı.

l/l.000 ölçeli

ii

olup yine 21.05.201ti
onanmlş olaır uygulııll
içerisinde kalrnal<tacJ

';ıııı:ı il'llıı'1llaııındlı i',,']l:].()() \,laxkat:l0 konut alanı tanımlı
] l;l ', l l i(lılıramaıl' l l 's i;,l'' illlŞclıir Belediyc Mcclis kararı ile
l<]l: ı ile taıl
:
i']ll]]])j i,ilıır ILezerv Yapı Alaı-ıl sınırları

l ı'.

DEĞERI-ENi:
Nazım vc

Ll),!l'

Mah. 9171 ada 1 paı':
E
7sayılı Bakıı'

:si| ]iği pa{'' 'i,''ı ü',..','''',rlii,iııdc onil<işıll.,at Ilçesi Fatih

,
ıl']] ada
ı i:lıiıradeı-ı
]

]

lf
r/2

'| 'l:l', l|ı llışıı-ıı-ı-ıazların l6.07.2020Iarih
1ıı

Alanı sınırı clışııla çıkarıldığı
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RAPOR
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i:'

''R \/Ia Il \\]l),]ı)lRLI]( KoMi:;\'()N ltl\l'()I;IIJ

/h ^CC

a0Y

RYA'da "... R') \ içcıillill,lc
notu bulunmaktadır. S,

nizamına uygun olari
artışına ilişkiır plan n,

'

:

l

''(1) iınar planı

'

altyapl dengesini bo;'
dayanılarak ),apılır.''dc

onikişubat ilçc
konu Başkaıılık Makal
l/5.000 ölçckli Nazını
teklifi ekte sunulmuş
yönetmeliklcr ile, 3l
değerlendirilınek ve h
hususunda gcreğini ar;'

KoMİSYox cÖnÜ:

|5.09.2020

lırtışı yapılmaı'lıclık vc N4axkat:l0 kullanılacaktır.'' plan
l koılıı:lıı ılı;lıııılıllZda RYA bölgcsi bitişiğiılcic kalmakta oltltığundan, bölge
l0 I lı' ı 1]ı;'''ı yapı 1,apllı-ı.:''','',,l i,"ilı iıl,lır plaırı clcğişikliği ile ''Kat
ıhtil.;ll;']'li ıl,',','rli oIıırayıp, ' ill:,.I'lıt' l() ollıı'ak uygılllııllll yapılacaktır.''

şeklinde plan notu tanı llannı' l ''

MekAıısal Plaıı

l'ııi[ıi:

Ya1'rl
'ğişiı

ı;

ıaya<'

l<lıt

,

i

ııli''t

ı

llılliği lı4adde

26;

': ''l'lIl l'''ıa karlırlarını. Sii,''l:ljli;ilıi. lı[itünltlğiil1ii. sr'ısyal ve teknik
ll..'';| ',', kaı,ltı ya|'l ll'l ll,,,'ı.''] . tcl.lı-ıik r,c ılı::'ı-ır.I gerekçelere

ilmek''

' 'll. ()]7] ada 1 1-ıarscl iIc \llığı'lılı MaIr. 9173 arltı l parsel ile ilgili
'Il:ıl',; ve gıiı"ıdemc alıllııllısı l.c:;iıllcşmiştir. ilgi (ıı') yazı ve eki
'_' lıliği i]c l/l.()0( 'l ' '] i l;1,.ıltı[aıııı iı-l-ıııı' 1lliıırı değişikliği

Fati!r

ı ile

,'

;nal'

'

rlup,

4

sıı'

'il(ınrI

'deriı
'-I:

l

) . lşkanli]i Ccılt'l 'l, 1'ç ıı|)il) ı, yiirıiı'lıiliıe lii kanuıılar ve
iılllıı' Kantıırıı, 52] (, Slı\,ı]ı Iiıırıınun, 7b nıaddesine göre
']l' ' iı'l,'ı-ııak iizcı'c ll.l, ıl| :,:lliı' I}clcdiye MccIisiıllize iletilmesi

'

ol',

ada l parsclde Il5.0( ) ölç
değişikliği iizerinde K,''ııiSr,, "
planı ve l/l.000 Ölçek l uygı

""lı! ]|,;csi Fı1ilr Mlı!l. ')l7l llillı l 1-ıarsel ilc ırıağ.ralı mah.9173
"''.'l']] imar pIanı ı /|.(\l\r) ()lı'cl<li tlı,ıılılıı'ııa imar planı
" ''l| ]lıpılaıı iı-ıcelcıııe Il,'liCC,ilıdc; l/5.000 öIçcl<Ii nazım imar
l i lllıı' i,lanı cl,:ğişi1(liği l'(,|]li,) ()']LlIllLlZca l|)/gtlll gıöı'tilmüştür.
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KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsi

RAPOR
Rapor No:2020l793

iıvıan VE BAYINDIRLIK xoıvıisyoN RAPoRU

KONU: onikişubat ilçesi, Kılavuzlu Mahallesi, 7827
planı değişikliği ile ilgili teklifi,

ad,a

Tarihi: 15.09,2020

l6 parselde l/5000 ölçekli nazım imar

KOMİSYON İNCELEMESİ: Başkanlık Makamınca komisyona

havale edilen imar ve Şehircilik

Dairesi Başkanlığı'nın 07.09.2020 larihli ve 30l68 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

İıgi:

a) 27 .07 .2020 tarih 29015

b) |2.08.2014 tarihli,

tarihli, l4l

sayılı dilekçe ve eki dosya.

l4l2

sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12,08'2014

l sayılı Başkanlık onayı 12'08'20l4 tarihli, l41l sayılı Başkanlık

onayı.

TALEP
iıgi

dilekçe ile ilimiz onikişubat ilçesi, Kılavuzlu Mahallesi, 7827 ada l6 nolu parsele
ilişkin olaıak hazırlanarı l/5.000 ölçekli nazlm imar planı değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7(11a;

b) bendine göre işlem yapılmak üzere tarafımızailetilmiştir.

ıvıüı,xiypr
onikişubat ilçesi, Kılavuzlu Mahallesi, 7827 ada
ŞEREFOĞLU'na ait olup, tapu örneği dosyasındadır.

|6 nolu parsel

öı<keş Arslan

MER'İ PLANLARDAKİ DURUM
onikişubat İlçesi, Kılavuzlu Mahallesi, 7827 ada l6 nolu parsel mer'i l/5000 ölçekli nazlm
imar planında kısmen BAKDEA alanı, kısmen orman Alanı kısmen de imar yolu tanımlı olup,
l/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.

KURUM GÖRÜSLERİ
onikişubat ilçesi, Kılavuzlu Mahallesi, 7827 ada l6 nolu parseldeki l/5.000 ölçekli nazlm
imar planı değişikliğine ilişkin;
* Kahramanmaraş
Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü'nün 22,06.2020 tarih E.l5238 sayılı
ya^g eki raporunda; "onikişubat ilçesi, Kılavuzlu Mahallesi,7827 ada 16 parsel üzerine konut

yapılabilmesi için 3194 sayılı imar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelik
hiıkümlerine uyulması, meri mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli olumlu
görüşlerin alrnması, Kahramanmaraş l/l00.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ilke, eSaS Ve
kararlarına ayklrl olmaması Ve çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilememek için gereken önlem
VC

izinl

alınması 200 konut ve üzeri olması hal
alınması şartı ile

edilen alanda

e

ÇED Yönetmeliği

samında gerekli

lı /5.000 ö

m imar planı ve

KAHRAMANMARAŞ güyü xŞrrrİn gnıBuiyB
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Tarihi:

15.09.2020

1/1.000 ölçekli uygulama imar planı hazır|anmasında Müdürlüğümüz mevzuatları açısından bir
sakınca bulunmamaktadır." Şeklinde görüş beyan etmiştir'
* Büyükşehir Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 07.08'2020 tarih E.25968 sayılı

yazısında; "Bahse konu parsel üzerinde plan tadilatının yapılmasında Karayolları Trafik Kanunu

göz önünde bulundurularak yapıImasında kurumumuzca herhangi bir sakınca bulunmamaktadır"
Şeklinde görüş beyan etmiştir'

* Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon idaresi genel Müdürlüğü Planlama ve yatırım
Dairesi Başkanlığı'nın 19.06.2020 tarih E.l906 sayılı yazısında; " Söz konusu parselde Genel
Müdürlüğümüze ait içme Suyu Ve kanalizasyon tesisi bulunmamakta ve söz konusu tesislerin
yapılması da planlanmamaktadır. Bu doğrultuda ilgiIi parselde l/1000 ölçekli nazlm imar planı ve
1/5000 uygulama imar planı yapılmasının yapıImasında idaremiz mevzuatı açısından herhangi bir

sakınca bulunmamaktadır Şeklinde görüş beyan etmiştir.
* D.S.i.Genel Müdürlüğü 20. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi izleme ve Tahsisler Şube

318l0l sayılı

Müdürlüğü'nün l|.06.2020 tarihli,

yazısında;

" Konu

incelenmiştir. Buna göre;

onikişubat ilçesi Kılavuzlu llah, 7827 ada 16 parsele imar planı yapılmasında Kurumumuzca
sakınca bulunmamaktadır," Şeklinde görüş beyan etmiştir.

* D'S'i.Genel

Müdürlüğü 20, Bölge Müdürlüğü Planlama Şube Müdürlüğü'nün

07.o7.2020 tarihli, E,382257 sayılı yazısında;

"

Kahramanmaraş

ili

onikişubat ilçesi Kılavuzlu

Mahallesi ]827 ada 16 nolu parsel Bölge Müdürlüğümize ait herhangi bir sulama projesi
kapsamında kalmamaktadır," Şeklinde görüş beyan etmiştir.

* Kafuamanmaraş

il

Tarım ve orman Müdürlüğü'nin 23.07,2020 tarihli ve E.2001258
sayılı yazısında; " 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13. Maddesi
gereği, konut ve yol amaçlı imar planı yapılması planlanan toplam 0,1736 ha'lık 7827 ada 16
no'lu parselin istenen amaçla kullanılmasl uygun görüImüştür." Şeklinde görüş beyan etmiştir.

* KahramalrmalaŞ Valiliği

iı

ıızıiııi Eğitim Müdürlüğü'nün 09.06.2020 tarih E.7644089

sayılı yazlsında; " Söz konusu uygulama imar planının yapılmasında Müdürlüğümüzce bir sakınca
bulunmamaktadır." Şeklinde görüş beyan etmiştir.
* Kahramanmaraş Valiliği
yazısında;

" Söz

il

Jandarma Komutanlığı'nın 24.06'2020 tarih 3223859 sayılı

konusu alanda Nazım imar Planı ve Uygulama imar Planı hazırlanmasında ve

onaylanmasında Komutanlı ğımıza ait herhangi bir bina ve tesisin bulunmadığını rica ederim."
görüş beyan etmiştir.
Şekl
*Maden Tetkik ve

l Müd

J

Başkanlığı'nın
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22.06.2020 tarihli, E.36883 sayılı yazısında; "Belirtilen alan çevresinde Kuruluşumuzun
bundan sonra yapabileceği olası çalışmalar saklı kalmak üzere, söz konusu alanda Kuruluşumuz

çalışmaları açısından engel teşkil edecek herhangi bir husus bulunmamaktadır." Şeklinde görüş
beyan etmiştir.

* Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kahramanmaraş
Şube Müdürlüğü'nün 09,06,2020
tarihli, |6522 sayılı yazısında; "Yapılan inceleme sonucunda, söz konusu taşınmazın bulunduğu
bölgede Kuıuluşumuza ail mevcut yada planlanan doğalgazboru hattı bulunmadığı tespit edilmiş

olup, bahse konu imar planlarının hazırIanmasında kurumumuz doğal gaz boru hal|arı açısından
herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.' Şeklinde görüş beyan etmiştir.

* EÜAŞ

Genel Müdürlüğü inşaat Ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı Emlak Ve
Kamulaştırma Müdürlüğü'nün 16.06.2020 tarihli, |02725 sayılı yazısında; "Söz konusu
taşınmazda herhangi bir tesisimiz plan yada projemiz olmadığından görüşümüz
bulunmamaktadır.' Şeklinde görüş beyan etmiştir.
* Türk Telekomünikasyon A'Ş.'nin 26.06,2020 larih,62633 sayılı yazısındq, "onikişubat

Mahallesi 7827 ada l6 numaralı parselde konut alanı amaç|ı ve 7827 ada 16 numaralı parselin batı
cephesindeki kadastro yolunun yol alanı şeklinde l/5000 nazlm ve l/l000 uygulama imar planı
yapılmasında KurumumUZQa bir sakınca bulunmamaktadır. ' Şeklinde görüş beyan etmiştir.

* AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A'Ş''nin |2.06'2020 tarih, 13l99 sayılı yazısında; "...
onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi 7827 ada parsel numara]ı taşınmaz üzerinde herhangi bir
tasarrufumuz olmadığı anlaşılmıştır. ilgili taşınmaz için vaziyet planına göre kadastro yolu
yapılması amacıyla l/5000 ölçekli nazım imar planı ve l/l000 ölçekli uygulama imar planı
çalışmasında ŞirketimizMevzuatları açısından herhangi bir sakınca görülmemektedir. Ancak ilgili

parseller

için Enerji ihtiyacı ile ilgili

başvuruları talepleri doğrultusunda ayflca

değerlendirilecektir. ' Şeklinde görüş beyan etmiştir.

*TEIAŞ Türkiye Elektrik iletim Anonim Şirketi Genel Müd, l2. Bölge Müdürlüğü, Bölge
Müdür Yardımcılığl, Tesis ve Kontrol Müdürlüğü 12.06.2020 tarih l94585 sayılı yazısında "

Bölge Müdürlüğümüz taraflndan yapılan inceleme neticesinde yazı ekindeki haritada sınırları
belirtilen proje sahası üzerinden geçen ve Teşekkülümüz faaliyet alanında yer alan herhangi bir
enerji iletim hattı bulunmamaktadır." Şeklinde görüş beyan etmiştir.

*Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü 29.06'2020 tarih E,l38224 sayılı
yazt

"

Gönderilen ekler üzerinde yapılan inceleme neticesinde söz konusu imar planı

/s
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yapılması düşünülen alan karayolu ağımızda bulunan mevcut Ve tasarı projelerimizden
etkilenmemektedir." Şeklinde görüş beyan etmiştir.

*Kahramanmaraş

orman Bölge MüdürIüğü Kahramanmaraş orman

Müdürlüğü'nün l4.08.2020 tarih E.1677315 sayılı ya^g eki raporunda

" Yaptığımız

işletme

inceleme

tetkikler sonucunda inceleme bölümünde ayrıntılı bir şekilde izahı yapılan krokide gösterilen
taşınmazların kesinleşmiş Kılavuzlu Mah. Sınırları içerisinde bulunan' Kahramanmaraş orman
Bölge Müdürlüğü (Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü) nün yazlslnln ekinde gelen karelajlı
krokide bildirilen 7827 ada l6 nolu alanın incelemesi neticesinde kesinleşmiş Kılavuzlu Mah.

orman kadastro çalışmasına göre ORMAN SAYILMAYAN ALAN olduğu, 2lB madde
kapsamında bulunmadığı ve imar planı yaplml için izin verilmesinde herhangi bir sakınca
olmadığı." Şeklinde görüş beyan etmiştir.

ARMADAŞ A.Ş' 22.06'2020 larih 444 sayılı yazısında " Kahramanmaraş ili onikişubat
ilçesi Kılavuzlu Mahallesi 7827 ada l6 parselde l/5,000 naz|m ve l/l000 Uygulama imar Planı
yapılmasında kurumumuzca bir sakınca yoktur. Bahse konu bölgede imar Planl'nın
*

onaylanmasına müteakip tarafimıza gönderilmesini; Bilgilerinize

arz ederiz," Şeklinde

görüş

beyan etmiştir'

DEĞERLENDİRME VE soNUÇ
Nazım İmar Planı Değişikliği paftaları incelendiğinde; onikişubat ilçesi, Kılavuzlu
Maha]lesi, 7827 ada l6 nolu parseldeki mer'i imar planında kısmen BAKDEA ve orman Alanı ile
imar yolu tanımlı taşınmazın BAKDEA ile orman Alanında kalan kısmında l.425,2l m2 az
yoğunluklu gelişme konut aIanı ve I02.06 m2 park alanı tanımlandığı görülmektedir,
Kahramanmaraş orman Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş orman işletme Müdürlüğü'nün
04.02.2016 tarih259738 sayılı ya^g eki rapora istinaden taşınmaz üzerinde tanımlı olan orman

Alanının kaldırı ldığı anlaşılmaktadır.
Kahramanmaraş Merkez Revizyon ve ilave Nazım imar Planı Plan Notlarında; Bugünkü
arazi kullanımı devam ettirilecek alanlar (bakdea) tanımı;

''Bu alanlarln, yapl yasaklı alanlar dışında ve 4342 sayılı mera kanununa konu olmayan
özel mülkiyete tabi kesimlerinde 3|94 sayılı imar kanununun, plansız alan|ar yönetmeliğinin, yapı
şartları başlıklı 63. Maddesi uyarınca; tapulama haritasında bulunan bir yola en aZ 20m cephesi

bulunacak şekilde, minimum ifraz 5000 m2, emsal 0,05, en çok inşaat alanı 250 m2, en çok
6.50 m (2kaİ") ve 5 m'den fazla
ıyla, bir ailenin oturmasına mahsus
evi yapılabilir.''
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Yine Kahramanmaraş Merkez Revizyon ve ilave Nazım imar Planında az yoğunluklu
gelişme konut alanı 100 kişi/ha olarak tanımlanmış olup buna istinaden teklif naz.m imar planı
değişikliği ile getirilen nüfus ve bu nüfusun ihtiyacı olan Sosyal ve Teknik Altyapı Alanı ihtiyacı
hesabı ise aşağıdaki gibidir;

(l.425'2l X l00 ) / l0.000
l4,25 kişi x22,45 m2

=

:

14,25

kişi

3|9,9| m2 Sosyal ve Teknik Altyapı Alanı ihtiyacı doğmaktadır.

Ancak plan değişikliği ile 102'06 m2 park alanı önerilmiş olup, 2|7,85 m2 daha Sosyal ve
Teknik Altyapı Alanına ihtiyaç bulunmakta olup, teklif plan ile ihtiyaç olan bu alanın önerilmemiş
olduğu görülmektedir.
Plan açıklama raporunda yapılan nüfus hesabı ise; ''Planlama alanı 1543,07 m2olup, 15.78

m2 yola terkli alanda, 1425'22 m2konut alanı |02.07 m2 park alanı ayrılmıştır. Bu alanda
yaşayacak nüfus şu şekilde bulunmuştur. Yapılacak parselasyon planında tek bir parsel ve bu
parselde 1 adet bağımsız bölüm konut oluşturulacaktır. Bir parselde tek aile yaşayacak olup hane
halkı' büyüklüğü 4 kişi, 4*|:4 kişi yaşayacaktır' Alanın donatı ihtiyacı karşılanmış

olup, kişi

başına 25,5l m2 toplamda |02.07 m2 park alanı önerilmiştir.'' şeklindedir.

Nazım imar planl değişikliği ile BAKDEA bölgelerinde lokal olarak konut alanları
tanımlanması ile DoP oranlarında yasal sınırı uygulamak konusunda eşitsizlikler oluşturacağı
düşünülmektedir.

Nazım imar planı değişikliği teklifi plan açıklama raporunda;

"oNiKiŞUBAT iLÇESi KILAVUZLU MAHALLESI 7827 ADA l6 No'LU PARSEL
NAZIM ivıaR PLANI DEĞiŞiKLiĞi açırrAMA VE GEREKÇE RAPORU
I-

PLANLAMA ALANININ KONUMU

Planlama alanı onikişubat ilçesi kılavuzlu mahallesi 7827 ada 16 no'lu parselde
2-

MEVCUT PLANDAKi DURUMU

2.a. Nazım imar planındaki durumu;

Planlama alanı mevcut nazım imar planında yol, bakdea Ve orTnan alanı tanımlıdır.
3.

MüLKiYET BiLGiSi

onikişubat ilçesi kılavuzlu maha|lesi 7827 ada l6 no'lu parselin mülkiyeti Ötteş Arslan

LU adına tapuda tescillidir'

Ş

4.

KURUM

cönüşrıni

KAHRAMANMARAŞ güy üxŞrrrin gnlBuiyr

rvır
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onikişubat ilçesi kılavuzlu mahallesi7827 ada l6 no'lu parselin konut amaçlı nazlmye
uygulama imar planı yapılması ile ilgili kurum ve kuruluşlara görüş sorulmuş
olup, gelen cevabi
y azılar da

5,

herhangi bir sakıncanın olmadığını bel irtmi
şlerdir.

JEoLoJir yapı

Planlama alanı iller bankası tarafindan onaylanan imar planına esas.jeolo.jik-.ieoteknik
etüd
raporuna göre yerleşime uygunluk haritasında ÖA-5.l.4 alanında kalmaktadır,
6.

PLANIN GEREKÇESi

Mevcut imar planında onikişubat ilçesi kılavuzlu mahallesi 7827 ada l6 no'lu parselin
naz|m imar planında yol, bakdea Ve orman alanı tanımlı alanda ve
uygulama imar planında imar
planı dışında olduğu görülmektedir. Söz konusu parselde bağ evi yapılmak
istenmesi amacıyla,
konut alanı amaçlı imar planı değişikliği yapllmak istenmektedir. Bu nedenle
alanda nazım imar
planı değişikliğine gidilmiştir
7,

PLANLAMA KARARLARI

Nazım imar planı değişikliği:
Yapılan naz|m imar planı değişikliğinde; onikişubat ilçesi kılavuzlu mahallesi
7827 ada 16
nolu parselin 1527.29 m2 lik kısmında plan değişikliği yapılarak, 1 425.22
m2 si az yoğungelişme
konut alanı ve l02.07 m2 park alanı tanımlanarak, naz|mimar planı
değişikliği hazırlanmıştır.
Planlama alanı l543.07 m2olup, 15.78 m2 yola terkli alanda, 1425'22 m2konut
alanı
102'07 m2 park alanı ayrılmıştır. Bu alanda yaşayacak nüfus
şu şekilde bulunmuştur. Yapllacak
parselasyon planında tek bir parsel ve bu parselde 1 adet bağımsız
böIüm konut oluşturulacaktır'
Bir parselde tek aile yaşayacak olup hane halkı büyüklüğü 4 kişi, 4*1:4 kişi yaşayacaktır.
Alanın

donatı ihtiyacı karşılanmış olup, kişi başına 25'5l m2 toplamda l02.07
m2 parkalanı önerilmiştir.

Plan Notları:
l-

Kurumlardan Alınan Görüşlerde Belirtilen Tüm
Şartlara Uyulacaktır.

2- Pis Su Çukurları Hiçbir Şekilde Göl ve Akarsulara Bağ|anamaz. lg.o3,lg7l Gün
Ve 13783 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan ''Lağım Mecrası inşaası Mümkün olmayan
Yerlerde Yapılacak Çukurlara

Ait

Yönetmelik,, Hükümleri Geçerlidir'

3'30'03.20ll tarihinde iller bankası

tarafından onaylanan imar planına esas jeolojiketüd raporuna göre, yerleşime uygunluk
ında 923, 924 ve 934 no'lu parseller

6/s
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tarafindan onaylanan imar

planına esas jeolojik-jeoteknik etüd raporuna uyulacaktır.
4- Planda açıklanmayan hususlarda3|94 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelik hükümlerine
ve yürürlükte olan mevcut nazlm imar planı lejandlarına ve notlarına uyulacaktır'

8.SoSYAL VE TEKNir

arryePl

ETKI DEĞERLENoiniı.vıpsi

Mekansal planlar yapım yönetmeliği madde 26-7'de '' yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım
sistemini etkileyen imar planı değişikliklerinde kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin

belirlenmesi Ve gerekli önlemlerin aIınması amacıyla ayrlca kentsel teknik altyapı etki
değerlendirmesi raporu, ana|izihazı/lanır veyahazırIatılır.'' dcıiınektedir,
planı değişikliği ile oııikişubat ilçcsi kılavuzlu mahallesi 7827 ada |6
nolu parsel in 1527 .29 m2 lik kısmında plaıı değişikliği yapılaral<, |425.22 m2 si az yoğın gelişme
konut alanı ve l02.o7 m2 park alanı tanımlanarak, nazlm iı'ı-ıar planı değişikliği hazırlanmıştır.

Yapılan

naz:ım imar

Dolayısı ile yapılan nazlm imar planı değişikliği ile böIgeye i'aklaşık 4 kişi ek nüfus getirilmiştir.
Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları da plan değişikliğine konu alan
içerisinde çözülerek toplamda |02,07 m2 kişi başına 25,5| n2 donatı alanı ayrılarak sosyal ve
teknik altyapı ihtiyacı karşılanmıştır.

Söz konusu nazlm imar planı değişikliğiliin sosyal i'c Lckırik altyapı dengesini bozacak
nitelikte olmayıp artan nüfusun ihtiyacı olan donatı alanlarını I<arşıladığı ve ulaşım bağlantılannda
herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve Kcntsel ulaşını sistemini ctkilemediği açıkça görülmektedir.

Bu nedenlerle yapılan naz|m imar planı değişikliğiniıı ''Yoğunluk Arttırma ve Kentsel
Ulaşım Sistemini Etkileme'' başlıkları ilc alakalı heı'lrangi eksiklik Veya Sorun
oluşturmamaktadır." Denilmektedir'
MekAnsal

P

lanlar Yapım Yönetmeliğ i, MaıJde

26

;

.'(l) imar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik
altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararl amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yapılır.

(2) imar planlarında sosyal Ve teknik altyapı l-ıizmetlerinin iyileştirilmesi

esastır.

Yürürltikteki imar planlarında öngörülcır sosyal ve teknik lıItyapı standartlarını düşüren plan
değişikliği

y

apilıamaz'

(5) imar planında verilmiş olan
d

inşaat

|], kat adedinin, ifraz şartlarının
iııllıl'planı değiş

ğunluğunuır artırılı
9

iklerinde
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a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak
plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.

3l94 sayılı İmar Kanunu

Ek Madde 8- Bin

metrekareden aZ olnıamak kayclı1'llı olrışmuş adalarda ada bazında

nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adediıii, bina yüksekliğini lll'Ltıran veya fbnksiyon değişikliği
getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan ktiltürel tesis, s<'ısval ve teknik altyapı kullanımları;
adanın merkezine enfazla 500 metre yarıçaplı alaırda karşılanıılak zorundadır.

Taşınmaz maliklerinin tamaıılıııııı talebi tizerirıc

lııllı bazında yapılacak imar

planı

değişikliği sonucunda değerinde artış olaır arsanlll artaır dcğcı'iliiıı tamamı değer artış payı olarak

alınır' Değer artış payı bedeliırin tespitiılcle 2942 sayılı Kaııtıı:rııı l1 inci maddesinde belirtilen
bedel tespit esasları gözetilir.

imar planı değişikliği ile taşıırırıazda nrc;'daıra gclccc!l değcr artışının tespiti 6362 sayı|ı
Kanuna göre yetkilendirilmiş lisaııslı

C]r

aZ iki gıyriırrenliıı[ tIeğerlcnre kuruluşu tarafından plan

değişikliği açıklama raporuırda belirti]clı meı''i plan koştılllll'ıırdaki değer tespiti ile birlikte
değişiklik Sonrasl değer tespiti yapılmak suretiylc belirleneıı ı.ıl'lalama yeni değerden az olmamak
izere, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyoııu taraflndaıı l-',elirlenir. Değer artış payı, en geç
taşınmazın

ilk

satışında veya ruhsat aşaıııasındı taşınnıaz ı,ıllliklerince ödenir. Kıymet takdir

komisyonunca belirlenen değer artış pır'ı, ödenıe tarihinde l.r'r takvim

yılı için, bir önceki yıla

ilişkin olarak 2l3 sayılı Kanunun müke rrcr 298 inci maddesi lIvlll'lnca tespit ve il6n edilen yeniden
değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak tizere ıır{lırllarak uygulanır.

Taşınmazın değer artışına talıi olclıığu tapıl kiitiiğiiıır: ş,':ll cdilir. Emsal, inşaat alanı, yapı
yüksekliği ve kullanım amacl değiştirilıııemek Iıaydl5,ln vlıpıl:ı,:ak rulısat tadilatları hariç, değer
artış payı ödenmeden yapı ruhsatı diizcıl]cı-ıenrez.

Değer artış payı tutarları taşıı'ııııaz malil<lerincc; Illll:lıırllk ınuhasebe birimi hesabına
yatırılır' Yatırı lan tutarların;
a) Büyükşehir belediyesilıilı olclıığıı illerde; '%25'i bıi1'til<şcliir belediyesinin

ilgili

hesabına,

Yo25'i ilgili ilçe belediyesinin ilgili lresa[ıııra, yo25'i Bakanlığln Dönüşüm Pro.ieleri Özel Hesabına,

b) Büyükşehir belediyesi olırrayaır illerde isq Yo40'

ı

iıılar planı değişikliğini onay|ayan

idarede açılacak ilgili hesaba,%o3O'u Bakaırlığın DöırtişLiırı Pro.ielcri Özel Hesabına,

c) Bakanlıkça onaylanan iıııar

1ılllı-ıı

değişikliğindcıı kiı1ı14|.1urun değer altlşlnln oA]5'i

ğın Dönüşüm Projeleri Özel Hesa L-ıına, kalaıı

aı'tl

yının; bü

r belediyesinin
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o/o|0'u ilgili iIçe belediyesinin ilgili
olduğu illerde yol5'i büyükşehir belecli1,csiııin ilgili l'ıesabıı'ıa.

hesabına; büyükşehir belediyesi olııra1,111 yerlerde ise Bakanlık;ıayının dışındaki kalan değer artış
paylrun tamamı plan değişikliğinin 1,ll1-ııl'lıgı yerdelii iIgiIi idaı',:ıliıı açılacak ilgili hesabına,

beş iş günü içerisinde aklııı'ılıı'ı',-'(a) bendiııc llöre klıllııı değer artış payınınYo25'i' (b)
bendine göre kalan değer artış plıi'ııllıı',]1,]0'u ilc iıl-ııl'1,.llını tl._ğişikliğinin diğer genel bütçeli

idareler tarafından onaylanmasl clrıı'ııııırıırcla değcr aı'tış 1ıllı'ıllıır tamamı genel bütçeye gelir
kaydedilir. "denilmektedir.

onikişubat İlçesi, Kılavuzlıı )',llırl:ıllcsi,7827 lıdlı 16 ıı,:ılıı 1:ııırsel ile ilgili konu Başkanlık
Makamı ile görüşülmüş ve gündclllc lı]ıılılıasl kesiıll:şlıliilıil'. il1i (ı) yazı ve eki l/5.000 ölçekli

Nazım imar Planı değişiklik teklill cl'l,-l sı.ınulmıış ollı1ı, i] 'j (] ) Başkaıılık Genelgesi Ve onayl,
yürürlükteki kanunlar ve yönetnrcIill],'ı' 'l|':,3194 slı1'ılı iıulıı' j.lrııLıııtı, 5216 sayılı kanunun, 7b
maddesine göre değerlendirilmc]< \'r.'llllkkında !:ırıı'alıı-ıı-ı.lıl< iizere Büyükşehir Belediye
Meclisimize iletilmesi hususunda {ı1'1','I iıli llrZ ederiııı.

KQMİSYON GÖRÜŞÜ: onikişlll-ıltt il,,'r'si, Kılar,ıı;,.]ıı \4alllı|l,':'i.7827 ada l6 parselde l/5000
ölçekli naz|m imar planı değişiI'liil l''.z,''illde Kr,ılliSvrıılıtl]llı;/r'il yapılan inceleme neticesinde;
l/5000 ölçekli nazlm imar planı dc1'lişil<liği
Komisyonumuzca uygun görülm c ııı

ii: l i ı'.

ü\'l

ııs

AŞoGLU

A

üy.

Başkanı

Ç

lt

Uıc

e/s
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KONU: onikişubat İlçesi, Üngüt Mahaltesi 6127 ada2 nolu parsele plan notu eklenmesine ilişkin
hazırldnan l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Başkanlık Makamınca komisyona havale edilen İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı'nrn 1 8.o8.2o2o tarihli ve 2738I sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

İıgi:

a) 04.08.2020 tarihlive 591 I7952-Il5,0L99-25465 sayılı Başkanlık olur'u.

b) 12.08.2014

tuihli,l4I2

sayılı Büytikşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12.08.20|4

tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
ilgi (a) Başkanlık olur'unda özetle onikişubat ilçesi, Üngüt Mahallesi 6127

ada

2 nolu

parsele yönelik," Söz konusu parselde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin, 19. maddesindeki,

Merkezi iş alanı; başlığı içerisinde belirtilen fonksiyonlar yapılabilecek olup yönetmelik hiıkmü
gereği plan değişikliğine gerek kalmaksızın özel eğitim veya özel sağlık tesisi yapılabilir.''
şeklinde plan notunrrn eklenerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 5276 sayılı
kanunun 7(c),7(e) ve 5393 sayılı Kanunun 73. maddesine istinaden yapılması istenmektedir.

ıvrÜr,rİyur
Teklif plan dosyasında bulunan tapu kayıt belgesinde; onikişubat İlçesi, Üngüt Mahallesi

6127 ada

2

nolu parsel Ka}ıramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetine ait olduğu

görülmektedir.

MER'i PLANLARDAKİ DURUM
onikişubat İlçesi, Üngüt Mahallesi, 6|27 ada2 nolu parsel;
*16.05.2019 tarih 20191243127 Büyiikşehir Belediye Meclis Kararı
1/5000 ölçekli flazlm imar planında; Merkezi İş Alanları

ile onaylanan meri

(MiA) olarak tanımlanmaktadır.

*16.05.2019 taih20I9l243l27 ve29.05.2020tarih2020l05lc Büyiıkşehir Belediye Meclis

Karar|an ile onaylanan Meri l/1000 ölçekli uygulama imar planında; TAKS:0.60, E:1.70 ve

Max.Kat=l0 yapılaşma şartlarında Merkezi iş Alanlafi (MiA) olarak tanımlanmaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUC
Teklif plan dosyası incelendiğinde onikişubat ilçesi, Üngüt Mahallesi, 6127 ada 2 nolu
parsele yönelik;'' Söz konusu parselde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin, 19. maddesindeki,

iş alanı;

içerisinde belirtilen fonksiyonlar
t/3
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gereği plan değişikliğine gerek kalmaksızın özel eğitim veya özel sağlık tesisi yapılabilir.''
şeklinde plan notu tanımlandığı anlaşllmaktadır.

onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi 6127 ada 2 nolu parselin bulunduğu alan 15.10.2018
taıih ve 20181599 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Karaıı ile Kentsel Dönüşiim ve Gelişim
Proje Alanı (KDGPA) ilan edildiği anlaşılmaktadır.

Meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notlalında;
''3.1.3.1. Merkezi İş Alanı (Mia)

Bu alanlarda ticari amaçlı katlı otopark, özel eğitim veya öze| sağlık tesisi yapılabilmesi
için uygulama imar planında bu amaçla değişiklik yapılması gerekir.'' denilmektedir.

Ayrrca, Planlı alarıIar imar yönetmeliği, Madde

4 te; ''ççç) Merkezi iş

alanı: İmar

planlarında yönetim, tıırizm, sosyal, kültürel ve ticari amaçlı yapılar ile sosyal altyapı alanları için
ayrılmış bölgeyi ifade eder.'' denilmektedir.

Planlı alanlat imar yönetmeliği, Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları
başlıklı Madde l9'dai '' (1) Bu Yönetmelikte tanımlanan kullanım alanlarına ilişkin yapılaşma
koşulları aşağıdaki gibidir:
a) Merkezi iş alanı: Yönetimle

ilgili idaıi tesis alanlaıı, iş hanı, çarşı, çok katlı

mağaza,

banka gibi ticaret ve finans tesis alanları, tıxiz.ırı tesis alanları, sosyal kültiirel tesis alanlafi, ibadet

yerleri, park ve benzei yeşil alanlar, spor alanlan kamuya ve özel sektöre ait eğitim ve sağlık
tesisleri alanlarr, kamuya ve özel sektöre ait teknik altyapı tesis alanları ile bu alanlıara hizmet
verecek benzeri a|anlat ve plan kararı i|e rczidans alanı ayrılrr.'' denilmektedir.

Meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu ile Üngüt Mahallesi 6127

ada 2

nolu

parsel içerisinde plan değişikliği yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. '' Söz konusu parselde

Planlı Alanlaı İmar Yönetmeliği'nin, 19. maddesindeki, Merkezi iş alanı; başlığı içerisinde
belirtilen fonksiyonlar yapılabilecek olup yönetmelik hükmü gereği plan değişikliğine gerek
kalmaksızın özel eğitim veya özel sağlık tesisi yapı1abilir.'' şeklinde plan notu tanımlanması
durumunda ve Planlı alan|at imar yönetmeliği Madde l9'dai belirtildiği üzerc teklif plan ile,
Merkezi İş Alanı tanrmı içerisinde plan değişikliğine gerek kalmaksızın özel eğitim ve öze| sağlık
tesisleri a\anlwı yapılabileceği anlaşılmaktadır.
Mekansal Planlaı Yapım Yönetmeliği, Madde 26 daı
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''(1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarınr, sürekliliğini, bütünlüğtİnü, sosyal ve teknik

altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yalafl amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yapılır.

(2) imar planlarında sosyal ve teknik a|tyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi

esastrr.

Yiirürlükteki imar planlaıında öngörülen sosyal ve teknik a|tyapı standartlarını düşi.ıren plan
deği

şikliği

y

apılamaz." denilmektedir.

İlgi(a) Başkanlık olur'u ve ekinde bulunan plan teklif dosyası ile ilgili konu Başkanlık
Makamı ile görüşülmüş ve gtindeme alınması kesinleşmiştir. ilgi(a) yazı ekiplan teklif paftasında
yer alan onikişubat İlçesi, Üngüt Mahallesi, 6127 ada 2 nolu parsel plan notu tanımlanmasına

ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin ilgi (b) Başkanlık
Genelgesi ve onayr, yürtirlükteki kanunlaı ve yönetmelikler ile 5393 sayılı Kanunun 73. maddesi

ve 5216 sayılı Kanunun 7(c) ve 7(e) maddesine göre değerlendirilmek ve hakkındaknat alınmak
izere Büyiikşehir Belediye Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini atz ederim.

KOMİSYON cÖnÜşÜ: onikişubat ilçesi, Üngüt Mahallesi 6127 ada 2 nolu parsele plan notu
eklenmesine ilişkin hazırlanan l/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği üzerinde
Komisyonumuzca yapıIan inceleme neticesinde; ilçe meclis kar:wı ve eki teklif plan paftası
Komisyonumu zca uy gun görülmüştür.

AŞ
Başkanı

Mustafa

SAYLAK

BEI{TAŞoĞı,u

üy.

üy.

Kurtuluş ALIÇ

üy.
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KONU: onikişubat İlçesi Hacıbayramveli Mahallesi 10l5 Ada2 Parselde

No:2020l

Tarihi: 22.09.2020
1/5.000 Ölçekli Nazım

imar Planı değişikliği ile ilgili teklifi.

KOMİSYON İNcrr,nurnsİ: 22.to.20|9 tarihli Komisyonumuza havale edilen İmar

ve

Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 20.10.2019 tarihli ve 28612 sayılı teklifı Komisyonumuzca
incelenmiştir. Teklif

İıgi:

a) Durdu

y

azısında;

KAZANCI' aait14|ı02019 tarihli ve26710 kurum sayılr yaz|gve

b) 12.0s.20 |4 tarihli,

|4l2

ekleri.

sayı|ı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12.08.2014

tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
Durdu KAZANCI ilgi (a) dilekçesi ile;onikişubat İlçesi Hacıbayramveli Malıallesi 1015
ada

2 parselin Konut Alanından Turizm Alanına dönüşti.iriilmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazlm

imar planı değişikliği,5216 sayılı Kanunun 7(1-b) maddesine göre işlem yapılmak

ıj;zere

tarufımıza il etilmi ştir.

ıvrÜr,ı<İyrr
Dosyasınd

Hacıbayramveli

a

yapı|an inceleme neticesinde 509,90 m2 yüzölçümlü onikişubat İlçesi

Müallesi 1015 ada 2 parselin Durdu KAZANCI

mülkiyetinde olduğu

görülmektedir.

MER'İ PLANLARDAKi DURUM
onikişubat ilçesi Hacıbayramveli Mahallesi 1015 ada2 parsel l/5.000 ölçekli merinazım
imar planında ofia yoğunluk konut alanı olarak; 1/1.000 ölçekli uygulama imaı planında ise K8
kitle nizam konut alanı tanımlı olduğu görülmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUC
Teklif plan paftası incelendiğinde; onikişubat İlçesi Hacıbayramveli Mahallesi 1015 ada2
paıselin orta yoğunluklu konut alanından Turizm Tesis Alanına dönüştİ.ırüldüğü görülmektedir.

Teklif plan raporunda;
"1.

(l

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK ALANININ KONUMU

t/3
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Planlama alanı, Kahramanmaraş ili, onikişubat ilçesi, Hacıbayramveli mahallesi, M37-c19-d paftası içerisinde,

ITRF koordinat sistemine göre; X:4160500-4161000 ve Y:581000-58l500

koordinatları arasındadır.
2.

PLANLAMA ALANINA ILIŞKIN MULIIIYEI DURUMU

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik projesi 1015 ada,

2 nolııı parsel içerisinde

yapılmıştır. 10l5 ada,2 no'lu parselin mülkiyeti Durdu KAZANCI adına tapuda tescillidir.

ı. N.q.zrNI İNIA.n pLA.Nı onĞİşİKLİĞİNİN A'NIacr
1015 ada,2 no'lu parsel içerisine Tırizm Alanı tanrmına giren yapıların yapılabilmesi
arrıacıy|a nazlm imar

p

lanı

de ği

şikl i ği yap ılmı ştır

4.

ARAZİ TESPİT CALIŞMALARI

a:

UYDU FOTOĞRAFLARI

Planlama alanın kadastro verileri kullanılarak uydu göri.intüsü oluşturulmuştur
.b.

DEPREMSELLİK:

Türkiye Deprem Bölgeleri Haıitasına göre Uygulama

İ

ar Plan yapılacak alan I. derece

tehlikeli deprem bölgesidir.
5.

NAZIM İvr.q.n PLANI DEĞİŞiKLİĞİ PLAN NOTLARI

Nazım İmar Planı Değişikliği; onikişubat ilçesi, Hacıbayramveli mahallesi, 1015 ada,2
no'lu paıseli kapsar.

Nazım imar Planı Değişikliğinde; orta yoğun konut alanı tanımll 1015 ada,2 no'lu parsel
içerisinde Turizm Alanı tanrmr oluşturulmuştur. Yapılaşma şartları ile ilgili kararlar uygulama
imar planında verilecektir.

Nazım imar planında belirtilmeyen hususlarda; "Mer'i İmaı Planı'', "3!g4 Sayılı İmar
Kanunu ve İıgiıi Yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır.' denilmektedir.
Mek6nsal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 26;
,'(1) imar planı

değişikliği; plan ana kararlarınr, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik

altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yarafl amaçlr, teknik ve nesnel gerekçelere
" denilmektedir
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1015 ada, 2
1a; yazı ekinde yer alan, onikişubat İlçesi, Hacıbayramveli Mahallesi,

no,lu parseli ile alakalı olarak hazır|anan, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin,

ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayl, ytıriırliıkteki kanunlar ve yönetmelikler ile, 5216 sayılı
kanunun, 7b ve t4. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karut alınmak t1zerc
Büyiıkşehir Belediye Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini arz edeim.

KoMiSYoN GöRüŞÜ:

onikişubat ilçesi Hacıbayramveli Mahallesi 1015 Ada 2 Parselde

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme
neticesinde; 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği 5216 sayıIı kanunun, 7b maddesine göre
Komisyonumuzca uygun görülmüştiir.

Mustafa

Başkanı

AŞoĞLU

SAYLAK
üy.

üy.

ALIÇ

üy.
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KONU: Tiirkoğlu İlçesi, Merkez mah,3763, 3763,3764 ve 3765 parsel sayılı taşınmazlar ve 675
ada, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazlaıa ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazrm İmaı Planı değişiklik teklifi
(KDKÇA' nından çıkartılarak, TİCK

KOMİSYON İNcEr,nvrnsİ:

a|arıına alınması) ile

ilgili teklifi.

30.10.2019 tarihli Komisyonumıza havale edilen İmar ve

Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 25.10.20|9 tarihli ve 29317 sayılı teklifi Komisyonumuzca
incelenmi ştir. Teklif y azısında;

İıgi:

a) Ttırkoğlu Belediye Başkanlığı, imar ve Şehircilik Müdürlüğü'niin, 10.l0.2019 tarih ve

277s855I-3484 sayılL yazlsl ve ekindeki, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik

teklifi dosyası.
b) 12.0s.2014 tarihli, |4l2 sayılı Büyiıkşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve |2.08.2014
tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP

iıgi

1a; yaz:_ ve ekindeki 1/5000 ölçekti Nazım İmar Planı değişiklik teklifi dosyası
ile;Türkoğlu İlçesi, Merkez mahallesi, 3763,3764 ve 3765 parsel sayılı taşıııırıazlar,675 ada,3 ve
4 parsel sayılı taşır:rırıazların, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı'ndan çıkartılarak, ticaret + konut

( TICK) alınması

şektinde hazır|anan, 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişiklik
teklifinin, 5216 sayıIı Büyükşehir Belediye Kanununun,7b maddesi kapsamında değerlendirilmek
a\anına

izere, B aşkanlığımıza iletilmiştir.

vrÜr,ı<İynr
Türkoğlu İlçesi, Merkez müallesi, 3763, 3764 ve 3765 paısel sayılı taşıwrıazlar ve 675
ada,3 ve 4 parsel sayılı taşırıırıazJıarın mülkiyet durumu aşağıda belirtilmiştir.

.4793.24 m, büyüklüğündeki 3763 parsel sayılı taşır:rırıaz,

AMR Taıım Gıda

Petrol

Mahrukat Nakliyat Hayvancılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi mülkiyetindedir.

.2624.85 m2 büyüklüğündeki 3764 parsel sayılı taşırwıaz,

AMR Tarım Gıda

Petrol

Mahrukat Nakliyat Hayvancılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi mülkiyetindedir.

.4617.28 m, büyüklüğündeki 3765 parcel sayılı taşıtwıaz,

AMR Taıım Gıda

Petrol

Mahrukat Nakliyat Hayvancılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi mülkiyetindedir.

.l7,l354,|9 m, büyiİklüğündeki, 675 ada,3 parsel sayılı taşınırıaz, Mehmet AKBEN ve
mülkiyetindedir.
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büytiklüğtindeki, 675 ada,4 paısel sayılı taşır:rrıaz, Görgel Tarım Tekstil

Gıda İşletmeleri İnşaat otomativ ve Petrol Ürtınleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. mülkiyetindedir.

MER'i PLANLARDAKİ DURUM
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifı kapsamına giren taşınmazlaırn, Mer'i
imar planlarındaki

( 1 /5

000-

1

/1

000) durumu aşağıda belirtilmiştir.

.Ttirkoğlu İlçesi, Merkez mahallesi, 3763,3764 ve 3765 pusel sayılı İaşırlnrıazlat, Mer'i

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, Konut

Dışı Kentsel Çalışma Alanında (KDKÇA)

kalmaktadır.

.Türkoğlu İlçesi, Merkez mahallesi, 3763,3764 ve 3765 parcel sayılı taşırwıaziıa1 Mer'i

li 1000 ölçekli Uygulama imar Planında, EMSAL:0.50, hmax:6.50 yapılaşma koşullarında, Konut

Dışı Kentsel Çalışma Alanında (KDKÇA) kalmaktadır. KDKÇA'nrn yapr yaklaşma mesafeleri,
kuzey cephesinden 10 m, gtiney ve doğu cephelerden 5m, batı cephesinden 3m olarak
tanımlanmıştır.

.Türkoğlu İlçesi, Merkez mahallesi, 675 ada,3 ve 4 parsel sayılı taşınmazlar,Mer'i 1/5000
ölçekli Nazım imar Planında, Konut Dışı Kentsel Çahşma Alanında (KDKÇA) kalmaktadır.

.Türkoğlu ilçesi, Merkez mahallesi, 675 ada,3 ve 4 parsel sayılı taşır:.rırıazlar, Mer'i 1/1000

ölçekli Uygulama imar Planında, EMSAL:0.50, hmax:6.50 yapılaşma koşullarında, Konut Dışı
Kentsel Çalışma Alanında (KDKÇA) kalmaktadır. KDKÇA'da, giiney cepheden 15 m, kuzey
cepheden 10

m olarak,yap| yaklaşma

mesafesi tanımlanmıştır.

DEĞERLENDİRME VE soNUA
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi açıklama raporu;

.''1.PLANLAMA ALANININ KONUMU: Planlama alan1 Kahramanmaraş ili,Ttirkoğlu
ilçesi, Merkez mahallesi, 1/5000 N37_b_13-a,imar paftalarında,3763,3764,3765 parseller ve 675
ada, 3,4 no'lu parsellerde kalmaktadır.

.2.MEVCUT PLANDAKİ DURUMU: Meri nazlm imar planında,Merkez mahallesi 3763,
3764, 3765 parceller ve 675 ada, 3,4 no'lu parseller, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında
kalmaktadır.

.3.PLANIN GEREKÇESİ: Kahramzınmaraş ili Ttırkoğlu ilçesi Merkez mahallesi 3763,
3764, 3765 parceller ve 675 ada 3, 4 nolu parseller Konut dışı kentsel çalışma alanından
konut alanı şeklinde tanımlanması istenmektedir.
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.Bölgeye getirilen nüfus artışına karşılık, Kahramanmaraş Büyfüşehir Belediye meclisinin
14106120|6 tarih ve 20161323 sayılı kararı

ile onaylanan imar planı değişikliğinde azaltılan nüfus

dan karşılanması istenmektedir. Bu nedenle alandanazlm imaı planı değişikliğine gidilmiştir.

.4.PLANLAMA KARARLARI: Yapılan nazlm imar planı değişikliğinde; Kahramanmaxaş
ili Tiırkoğlu ilçesi Merkez mahallesi 3763,3764,3765 paıseller ve 675 ada 3,4 nolu parseller
Konut dışı kentsel çalışma alanından çıkartılarak, ticaret-konut alanı tanımlanaıak ve Bölgeye
getirilen nüfus artışına karşılık, |4l06l20t6 tarih ve 20161323 sayılı kararı ile onaylanan imar planı
değişikliğinde azaltı|annüfus dan karşılanarak,nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

.NÜFUS HESABI: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye meclisinin 1410612016 twih ve
20161323 sayılı kararı ile onaylanan imaı planı değişikliğinde azaltılan nüfus alanı: yapılan bu
de ği

ş

iklikte aruzi ku|lanımlaıı

aş

ağı

daki tablo da b elirtilmi ştir.

MEVCUT iVT.C,NPLANI
ALAN (m)

KULLANIM

TOPLAM ALANA

UYGULAMA İMAR PLANI
nnĞİsirr,İĞİ
TOPLAM ALANA
ALAN (m")

oRANr (%)
K.D.K.Ç.A
KONUT
KÜCÜK SANAYİ ALANI

ss334.79
106708.28

PARK
YOLLAR
TOPLAM

.Tablodan
1410612016

da

oRANI (%)
61.162.01

44.29

40907.43

16.98

59841.44

24.84

2.77
30.03

6563.58
72314.28

2.72

6664.91

30.02

240920.94

100

72345.15
240920.94

görüleceği

gibi

25.38

22.97

100

Kahramanmaraş Büyiıkşehir Belediye Meclisinin,

tarih ve 2016823 sayılı karurı ile onaylanan imar planı değişikliğinde 65800.85 m2

konut alanı azalmıştır. Aza|an konut alanında yapL emsali 0.60

olduğundan

65800.85*0.60:39480 .5| m2 konut inşaat alanı aza|tılmıştır.

.3763,3764,3765 parseller ve 675 ada 3, 4 nolu parseller bölgeye getirilen konut inşaat
a|anı:4|7l8 (tick parsel alanlarıtoplamı) *1.45(emsal)* 0.65 (konut):393l9.2I m2
.Sonuç olarak 3763,3764,3765 parseller ve 675 ada 3,4 nolu parsellerde afian39319,27
m2inşaat a\anına karşılık, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye meclisinin 1410612016 twih ve
20161323 sayılı kaıarı

ile onaylanan imar planı değişikliğinde, 39480.51 m2 konut inşaat alanı

aza\tılmış olup, bölgeye ek bir nüfus getirilmemiştir.
a

NOTLARI:
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Rapor No:2019/ [b(
İıvre,n VE BAYINDIRLIK

KoMİsYoN RAPoRU

Ç-iöA
1_

Tarihi: 22.09,2019

Plan değişikliği onama sınırları içerisinde oluşturulan Ticaret-konut alanında yapılacak

konut kullanımları, parselin toplam emsalinin Yo65'ini aşanaz.

2- Plaxı değişikliği onama sınrrları içerisinde oluşturulan Ticaret-konut alanında
uygulama imar planında maksimum Ems al(kaks):

1 .4

1/1000

5 olarak oluşturulacaktır.

3- Planda açıklanmayan hususlarda3194 sayılı imar kanunu,

ilgili yönetmelik htiktimlerine

ve yüri.irliikte olan mevcut nazlm imar planı lejandlarına ve notlaıına uyulacaktır. '' şeklindedir.

Mekansal Planlff Yapım Yönetmeliği'nin, Tanımlar ve Mekansal Kullanım Esasları
Böltımü (ikinci Bölüm)'nün, Tanımlar kısmrnrn,4. maddesinin, (i) ve (k) bendleri;

.'' i) Nazrm imar Planı: Mevcut ise çevre düzeni planının genel ilke, hedef ve kararlarına
uygun olarak, arazi parçalarrnın genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin
gelecekteki nüfus yoğunluklarını, çeşitli kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının gelişme yön ve

büyiıklükleri

ile ilkelerini,

kentsel, sosyal ve teknik a|tyapı alanlarrnı, ulaşım sistemlerini

göstermek ve uygulama imar planlarının hazıtlaıırrıasma esas olmak İzere, vaxsa kadastraldurumu

işlenmiş olaıak 1/5.000 ölçekte, büyiikşehir belediyelerinde 1/5000 i|e ll25.000 arasındaki her
ölçekte, onaylı ha\ihazır haritalar üzerine, plan notlarr ve ayrıntılı raporuyla bir büttın olarak
hazır|anan planı,

.k) Uygulama İmar Planı: Nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin
koşulları ve planlama alanrnrn genel özellikleri, yapmm kullanım aİnacl ve ihtiyacı, erişilebilirlik,
sürdiirülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak; yapılaşmaya ilişkin yapı ada|wı, kullanımları,
yapı nizarrıı, bina ytıksekliği , taban alanı katsayısr, kat alanı kat sayrsl veya emsal , yap| yaklaşma
mesafesi, ön cephe hatt1 iftaz hattı, kademe hattı, ada aynm çizgisi, taşıt,yaya ve bisiklet yolları,
ulaşım ilişkileri, paıkları, meydanları, kentsel, sosyal ve teknik a|tyapı alanlaıınr, gerektiğinde;
parsel büyiiklükleri, parsel cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun altındaki kat

adedi, bağımsız bölüm saylsl gibi yapılaşma Ve uygulamaya ilişkin kararları, uygulama için
gerekli imaı uygulama proglamlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları

ile gösteren ve varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı halihazt haritalar
üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütiın olaıak hazır|anan planı ifade eder.''
şeklindedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin, İmar Planlarına Dair Esaslar Böliımü (Yedinci
Bölüm)'nün, imar Planı ilkeleri kısmının,23.Qİazım İmar Planı) ve 24. (Uygulama İmar Planı)
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RAPOR
Rapor No:2019/ {6\

İnrı,n VE BAYII\DIRLIK roıvrİsyoN RAPoRU

(_ğ*

Tarihi: 22.09.2019

'"MADDE 23 _(l) Nazım imar planında karar düzeyi ve içerikleri bakımından, uygulama
imar planındaki detay kararlar alınmamasr esas olup, uygulaırıaya dönük kararlar uygulama imaı
planlarında belirlenir.

'MADDE

24 _ (4) Uygulama imar planlarında yapılaşma koşullarına ilişkin olarak; ayrık,

bitişik, blok yapı nizamı ile Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS), Kat Alanları Kat Sayısı (KAKS),
emsal, bina yiiksekliği, yapı yaklaşma mesafeleri belirlenir." şeklindedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin, İmar PlanlannaDait Esaslar Böltimü'nün, İmar

Planı değişiklikleri krsmınrn, 26.maddesinin,

5_a bendi;

.''Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik a|tyapı a|anları standartlara uygun olarak
plan değişikliğine konu alana hizmet vermek izere ayrılrr.'' şeklindedir.
1/5000 ölçekli

Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ve açıklama raporu incelendiğinde;

.Ttirkoğlu İlçesi, Merkez mahallesi, 3763,3764 ve 3765 parsel sayılı taşıııırıazlw ve 675

3 ve 4

parsel sayılı taşınırıazlann, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Mer'i nip
fonksiyonu)'ından çıkartılarak, Ticaret * Konut ( TİCK) alanınaalındığı,
ada,

.Ticaret * konut alanının

.Ticaıet

* konut

GİCK), 4L724 m'zbüyüklüğünde (yaklaşık)

olduğu,

alanrnrn (TİCK), yapılaşma koşulunun'E;|.45 (Plan notu ile) olaıak

tanımlandığı,
.Uygulama imar planı ölçeğinde belirlenmesi gereken yapılaşma koşulunun, 1/5000 ölçekli

Nazım İmar Planı değişiklik teklifinde (E:1.45) tanımlanmaslnln ve alana ilişkin herhangi bir
nüfus yoğunluğu aralığının tanımlanmamaslntn, imar planları (1/5000-1/l000) arasındaki,
ayrım,ayrıntı, hiyerarşi ve farklılıkların tanımlandığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin, 4.
maddesinin, (i) ve (k) bendleri,23. maddesinin, l.bendi ve 24.maddesinin, 4. bendinde belirtilen
hususlara uygun olmadığı,
.1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinde;
"1_Plan değişikliği onaına sınrrlarr içerisinde oluşturulan Ticaret-konut alanında yapılacak
konut kullanımları, parselin toplam emsalinin o/o65'ini aşamaz.

2-Plan değişikliği onama sınrrları içerisinde oluşturulan Ticaıet-konut alanında l/1000
imar planında maksimum Emsal(kaks)=

1 .4

5/B

5 olnak oluşturulacaktır.

RAPOR

KAHRAMANMARAş BÜYüKŞEHiR BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:2019/

İvran VE BAYINDIRLIK rovıİsyoN RAPoRU

q+6,

3_Planda açıklanmayan hususlarda3194 sayılı imar kanunu,

lbt

Tarihi: 22,09.2019

ilgili yönetmelik htiki.imlerine

ve yürtirltikte olan mevcut nazlm imar planı lejandlarına ve notlarına uyulacaktrr. " şeklinde plan
notlarının bulunduğu,

.Büse konu

1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişiklik teklifinde, plan nofu ile

öngörülen, E:l.45 yapılaşma koşulu göz öniine alınarak, (yaklaşık) inşaat alanı

ve

nüfus

yoğunluğu hesabı yapıldığında;

ALAN nÜyÜxr,ÜĞÜ: 4L723

m2

FONKSİYON: TİC.q.RET+KONUT

YAPILAŞMA KOŞULU:E:1.45

(TİCK)

İNŞAAT ALANI (toplam): 4|.723

m2

x

1.45

(E):60.498 m'z

ixŞA.Ar ALANI

(konut):60.498 m2

(yaklaşık):39323 m2

l

x

0.65 (Konut omnı):39.323 m2. DAİRE SAYISI

150 (daire büytiklüğü):262 daite

NÜF'US (yaklaşık):262 x 4 (aile büyüklüğü): 1048 kişi. Donatı alanı ihtiyacı:1048 kişi x 22.45
m2kişi23527

m2

NüFUS YoĞUNLUĞU:

10000 m, (1 ha)

x

1048 kişi

l

41723 m,(TiCK)

:25l kişil ha

şeklinde bir hesaplam a ortay a çıkmaktadır.

.Esasen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında tanımlanan nüfus yoğuntukları, briit nüfus
yoğunluğunu ifade etmektedir.Ancak, söz konusu teklifte, E:l.45 yapılaşma koşulu, net inşaat
alanını tanımladığından ve bu değer üzerinden yapılan nüfus yoğunluğu (yaklaşık) hesabı da, net
yoğunluk değerine karşılık gelmektedir.

.1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi

ile bölgeye getirilen ek

nüfusun

ihtiyacını karşılayacak, sosyal ve teknik altyapı ( donatı) alanlarının önerilmediği ve Mekansal

Planlaı Yapım Yönetmeliği'nin, imar Planlarına Dair Esaslar Bölümü'ni.in, İmaı Planı
değişiklikleri krsmınrn,26.maddesinin, 5-a bendinde tanımlanan hususlara uygı]n olmadığı,

.Çevre ve Şehircilik n Müdürlüğü'nün, 05.09.2018 tarih ve E.4860 sayılı yazlsı ve
ekindeki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdiırlüğü'nün, 06.08.2018
tarih ve E,I341-26 sayılı yazısı ile;
''.....her planın ve plan değişikliğinin kendi bütünlüğü içerisinde değerlendirilerek,planlama

nüfusunun veya değişiklikle ilave olan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik donatıların,EK'2

tabloda belirtilen standartlarda sağlanması, planda öngörülen standartlar yönetmelikteki
altına
öngü1en
düa yiiksek ise, plan değişikliklerinde,
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RAPOR
lbl

Rapor No:2019/

İıvran VE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

5-v./

Tarihi: 22.09.2019

Bu doğrutuda ilgili idaıelerce hazırlanıp onaylanan imaı planı değişikliklerinde, sosyal ve
teknik donatıların aza|ması yada yerinin değişmesi halinde bu donatıların standartlarını sağlamak

izete, daha eski imar planlarındaki donatıların eşdeğer donatı olarak gösterilmesinin mevzıata
uygun olmadığı, mevzuatta bu hususta bir hükmtin yer almamaslnln, idarelerce bu yönde işlem
yapılmasın a izin verildiği anlamına gelmediği,

İdarelerce imar planı, plan değişikliği veya plan revizyonu yapılırken, Mekansal Planlar

Yapım Yönetmeliği hükümlerine ve eki gösterim tekniklerine uyulması gerektiği, buna göre

de,

plan değişiklik sınırlaflnln pafta izetinde gösterilmesinin zorunlu o1duğu......'' şeklinde göriiş
verilmiştir.

.Nazım imaı planı değişiklik teklifi açıklama raporunda, ortaya çıkan nüfus artışrnrn,
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14.06.2016 tarih ve 20161323 sayılı kararı ile
onaylanan İmar Planı değişikliği i\e aza|tılan nüfus ile dengelendiği belirilmekle birlikte, bahse
konu imar planının (nüfus hesabının yapıldığı), Kahramanmaraş Büyiikşehir Belediye Meclisi'nin,
18.0l.2016 tarih ve 2016158 sayılı karaıı ile onaylanan, l/5000 ölçekli Nazım İmar Planı olduğu

Ve bahsi geçen,14.06,2016 onanlı imar planının,

18.01 .2016

onanlı 1/5000 ölçeklİ Nazım imaı

Planına istinaden hazır|anan, 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı olduğu,

.3763,3764,3765 parsel sayılı İaşırıırıazlar ve 675 ada,3 ve 4 parsel sayılı taşıtwıaz|arın,
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA)'ından çıkartılarak, Ticaret* Konut Alanı (TİCK) 'na
alrnması sonucu ortaya çıkan yoğunluk artrşının, Kahramanmaraş Büyiıkşehir Belediye

Meclisi'nin,

18.01 ,2016 tarih

ve

2016158

sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar

Planı değişikliği i|e azaltılan nüfus ile dengelendiği belirtilerek, yoğunluk artışının olmadığı,
bunun sonucunda da, donatı alanı ihtiyaclnln ortaya çıkmadığı şeklinde bir değerlendirme
yapıldığı, ancak, söz konusu yaklaşımın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel
Müdürlüğü'ni.in, 06.08.2018 tarih ve E,l34I26 sayılı yazısında bahsi geçen hususlara uygun
olmadığı,

.Nazım imar planı değişiklik teklifi kapsamına giren taşınmazların tapu kayıtlarmln

Ve

3763,3764 ve 3765 parsel sayılı İaşırrırıazlara ilişkin kadastro durumlarının dosyasında yer aldığı,
ancak, 675 ada,3 ve 4 parsel sayılı taşınmazların kadastro durumlarının dosyasında yer almadığı,
tespit edilmiştir.

Konut

Dışı Kentsel Çalışma Alanları, Planlı Alanlar imar Yönetmeliği'nin,

4. maddesinin, zz bendinde;
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Rapor No:2019/

İıvra.n VE BAYINDIRLIK

roırİsyoN RAPoRU

ç-$(

ltt

Tarihi: 22.09.2019

.zz) Çevre sağlığı yöni.inden tehlike oluşturmayan imalathanelerin, patlayıcı, parlayıcı ve
yarucl maddeler içermeyen depoların, toptan ticaret pazar|ama ve depolama alanlarınrn,
konaklama tesislerinin, lokantalalrn, halr saha, tenis kortu gibi açık spor tesisleri ve düğtın
salonunun yapılabileceği kentsel çalışma alanlarını ifade eder.'' şeklinde tanımlanmaktadır.

Tiirkoğtu ilçesi, Merkez mahallesi,

37 63 , 37 64,37

65 parsel sayılı taşınmaz|ar ve

67

5 ada,

3

ve 4 parsel sayılı taşıııırıazlrarın, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı'ndan çıkartılarak, ticaret *
konut alanına ( TICK) alınmasr şeklinde hazıtlanan,1/5000 ölçekli Nazrm imar Planı değişiklik
teklifinin, ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayı, ytirürliİkteki, kanunlar ve yönetmelikler ile,5216
sayılı kanunun, 7b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkındakarat alınmak |Jzerc Büyfüşehir
Belediye Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini wz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tiırkoğlu ilçesi, Merkez mah, 3763, 3764 ve 3765 parsel sayılı
taşıwrıazJıar

ve 675 ada,3 ve 4 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

değişiklik teklifi (KDKÇA' nından çıkartılarak,

TICK

alanına alınması)

üzerinde

Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; 675 ada,3 ve 4 nolu parselde sunulan imar planr
değişikliğinin reddi, 3763,3764 ve 3765 na\u parsellerde sunulan imar planı değişikliğine ilişkin
komisyonumuza sunulan yeni plan paftasının kabulü Komisyonumuzca[ygufl görülmüştiir.

AŞ
başkanı

Mustafa

SAYLAK

U

üy.

üy.

ALIÇ

üy.
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Rapor No:2020l

İua.n yE BAYINDIRLIK xovrİsyoN RAPoRU

5r\q

KoNU: onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi, 3663

lbL

Tarihi: 22.09.2020

ada 17 parsel ve çevresinde 1/5.000 ölçekli

Nazım imar Planı ile ilgili teklifi.

K9MİSY9N İNCELEMESİ:

Başkanhk Makamınca komisyona havale edilen İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı'nın 02.07.2020 tarihli ve 21394 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

İıgı:

a)28.04.2020 tarihli ve 6481 sayılı onikişubat Belediyesi yaz|S|ve eki dosya.
b) 23.01 .2020 tarihli ve 1411 sayılı onikişubat Belediyesi ya^g ve eki dosya.

c) 23.02,2020 tarihli ve 591 17952-|15.0l.06-7482 sayılııyazlmlz.

ç) I2,O8.20l4 İarihli,141.2 sayılt Büyiıkşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve |2.08.2014
tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
onikişubat Belediye Başkanlığı'nın ilgi (a) yazısı ile; onikişubat İlçesi Üngüt Mah. 3663
ada 17 parsel ve çevresine ilişkin hazırIaı:rırıış olan 1/5.000 ölçekli nazlm imar planı değişikliği,
5216 sayılıKanunun 7(1-b) bendine göre işlem yapılmak ı7zerctarafımızailetilmiştir.

vıÜı,rİyrr
Dosyasında yapılan incelemede onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mah Üngüt Mah. 3663 ada 17
paıselin onikişubat Belediyesine ait olduğu, batısının ise kamuya terkli olan olduğu tespit
edilmiştir.

MER'İ PLANLARDAKİ DURUM
Üngüt Mah.3663 ada |7 parsel ve çewesinde ki ptan değişikliğine konu alan sırası ile;

Mer'i nazlm imar planında3663 ada t7 parsel dere ve park alanı tanımlı iken 17.09.2018
tarih20l8/560 sayılı Kahramanmaraş Büyi.ikşehir Belediye Meclis kararı ile onanmış olan 1/5.000
ölçekli nazlm imar planı değişikliği i\e 3663 ada 17 parsel üzerinde tanımlı olan dere batıya
kaydırılarak, derenin doğusuna l.020 m2ticwi alan ve 979 m2 park alanı tanımlanmıştır.
*

ValiligiilYazı

işleri Müdürlüğü'ni.in 17,04.20]ı9 tarih ve 6916 sayılı
2079 yaz dönemi teftişine ilişkin ilgi (b) yazıstnda belirtilen teftiş iş ve işlemlerinde yapılan
hazır1ıklar ile teftiş srrasında görülen mevzıata aykırılıklar göz önüne alınarak 18.06.2019 tarih
20lgl245-34 sayılı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis karutı ile onanan nazım imat
* Kahramanmaraş

planı değişikliği ile 17 'og,2oI8 tarihinden önceki haline dönüştürülerek dere gİzergahı eski haline
dönüştiirülmüş ve derenin doğu ve batısında park alanları oluşturulaıak ticari alan kaldırılmıştır.

* Mer'i 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında dere ve park
17.

01

2018 l 560 sayılı Küramanmaraş Büyiikşehir

değişikliğine

olarak

a|an|an tanımh iken

meclis karaıı ile onanmış
IT .000 uygulama imar planı
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değişikliği Kahramanmaraş Büytikşehir Belediye Meclisinin 16.11.2018 taıih 20181645 sayıIı
kararı ile onanarak dere batıya kaydırılmış ve derenin doğusuna K3 kitle nizarrılı ticari alan
tanımlanmış, derenin batısında ve doğusunda yaya yolları ile birlikte parça|ı park alanları
tanımlanmlş ve aynl zaırıanda ticari alanın gtineydoğu köşesine yaklaşık 33 m2 büyüklüğünde
teknik altyapı alanı tanımlanmış olduğu görülmektedir.
* Kahramanmaraş

ValiligiilYazı

işleri Müdürlüğü'nün 17,04.2019 tarih ve 6916 sayılı
2019 yaz dönemi teftişine ilişkin ilgi (b) yazısında belirtilen teftiş iş ve işlemlerinde yapılan
hazır|ık|ar ile teftiş srrasında görülen mevzuata aykırılıklar göz önüne alınarak 30,12.2019 tarih
Meclis kararı ile onanan uygulama imar
planı değişikliği ile dere güzergahı eski haline dönüştiirülmüş ve derenin doğu ve batısında paık
alanları oluşturularak ticaıi alan kaldırılmıştır.
20191251-16 sayılı Kahramanmaraş Büyfüşehir Belediye

DEĞERLENDİRME VE SONUC:
Nazım imar planı değişikliği teklif paftası incelendiğinde;
Üngüt Mah. 3663 ada |7 parsel üzerinde bulunan derenin 3663 ada 17 parselin batr srnırına
doğru kaydırıldığr, derenin doğusunda yaklaşık 1.000 m2 ticarct alanı ve yaklaşık 34 m2 teknik
altyapı alanı tanımlandığı, derenin doğusu ile batısında toplam yaklaşık 307 m2 park alanı
tanımlarıdığı görülmektedir.
Bununla birlikte 3663 ada 17 parsel kuzeyinde tanımlı olan dere gizergahına bitişik olacak
şekilde yaklaşık 2.332 m2 park alanr tanımlandığı, ve kuzeyinde bulunan yüksek yoğunluklu
gelişme konut alanrnrn kuzeye kaydırılarak yaklaşık LI55 m2 küçültüldüğü görülmektedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 4

;

i) Nazım imar planı: Mevcut ise çewe düzeni planının genel ilke, hedef ve kararlarına
uygun olarak, arazi parçalarrnın genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin
gelecekteki nüfus yoğunluklarını, çeşitli kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının gelişme yön ve
büyükliikleri ile ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik alİyapı alanlaıını, ulaşım sistemlerini
göstermek ve uygulamaimar planlarının hazıflaııırıasma esas olmak ıüzete, Varsa kadastral durumu
işlenmiş olarak 1/5.000 ölçekte, büyfüşehir belediyelerinde 1/5000 i|e 1125.000 arasındaki her

ölçekte, onaylı ha|ihazt haritalar üzerine, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütiin olarak

hazırlanan planı,

k) Uygulama imar planı: Nazım imar planı ilke ve esaslarrna uygun olarak yörenin
koşulları ve planlama a|anının genel özellikleri, yapmm kullanım arnacl ve ihtiyacı, erişilebilirlik,
siirdiİrülebilirlik Ve çeweye etkisi dikkate alınarak; yapılaşmaya itişkin yapı ada|arı, kullanımları,
yapr
bina yfüsekliği, tabarı alanı katsayısı, kat alanı kat sayls1 veya emsal, yapL yaklaşma
t, yaya ve bisiklet yolları,
hattı, ada ayrım çizgi
hattı, ifuazhattı,
on
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ulaşım ilişkileri, parkları, meydanlarr, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, gerektiğinde;
parsel büyük1ükleri, parsel cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun altındaki kat
adedi, bağımsız bölüm saylsl gibi yapılaşma Ve uygulamaya ilişkin kararları, uygulama için
gerek1i imar uygulama plogrzımlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları

ile gösteren ve

va1sa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/l.000 ölçekte onaylı halihazırharitalln

üzerinde, plan notları ve ayrrntrlı raporuyla bir bütiin olarak hazırlananplanı,

Madde 7 (d) Mekönsal strateji planları, çevre düzeni planları ile nazım imar planları
üzerinden ö1çü alınarak uygulam a y apılamaz.

Nazım imar planı Madde 23 _ (l) Nazım imar planında karar düzeyi ve içerikleri
bakımından, uygulama imaı planındaki detay karn|ar alınmamasl esas olup, uygularrıaya döntik
kararlar uygulama imar planlarında belirlenir.' denilmektedir.

Mer'i 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı incelendiğinde 3663 ada 77 paısel kuzeyinde ki
dere kuzeyinde mevcutta zaten küçiık pwçaliw halinde yaklaşık toplam 744,33 m2 park a|anı
tanım1ı olduğu, yukarıdaki yönetmelik maddelerinde de belirtildiği |Jzere nazlm imar planı çizim
tekniğinden söz konusu küçfü parçalı park alanlaflntn, mer'i nazım imar planında kuzeyinde
bulunan yüksek yoğunluklu konut adası alanına dahil edildiği ve bu nedenle nazlm imar planında
gösterilmediği görülmektedir. Teklif nazlm imaı planı değişikliği ile yüksek yoğunluklu gelişme
konut a1anr srnırı kuzeye kaydırılarak küçülme yapılıyor gibi gösterilmekte olmasrna rağmen,
mer'i 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında küçiİk parçacıl park alanları tanımlanması
sonucunda söz teklif i1e 1/5.000 ölçekli flazlm imar planında küçültülen konut ada srnırrnrn
1/1.000 ö1çekli uygulama imar planında ki konut ada srnırına getirildiği dolayısıyla konut alanında
küçülme yapılmadığı görülmektedir.

Dolayısı ile söz konusu nazffn imar planı değişikliği teklifi ile sanki 3663 ada 17 paısel
kuzeyinde dere güzergahı boyunca sıfirdan ilave park alanı tanımlandığı ve konut adasında da
küçülme yapı1mış gibi hesap|ama yapıldığı görülmektedir. Bu sebeple 3663 ada 17 parsel
kuzeyinde tanımlı olan dere kuzeyinde tanımlanan park alanın 742,33 m2 sinin mer'i uygulama
imar planından geliyor olması nedeni ile 742,33 m2 büyüklüğiındeki park alanınm Ve konut
alanında azalmagerçek1eşmesinin hesaplamaya dahil edilmeden planlamanın değerlendirilmesinin
naz]mplanlama tekniği açısından uygun olacağı düşiinülmektedir.

ALAN KULLANIMLARI

KULLANIM
Park Alanı

TEKLİF (m2)

MEVCUT (m2)
2.259,77 + 742,33

Ticaret Alanı
3/8

FARK

2.639.33

- 750,51

1.000,58

+ 1.000,58

33,65

+ 33,65

(m2)
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Plan değişikliği teklifi sonucunda park alanında 750,5l m2 aza|ma gerçekleşmekte olup,
azalanpark alanına eşdeğer alan gösterilmemiş olduğu görülmektedir.

Plan değişikliğine konu alanlara ilişkin daha önce onikişubat Belediyesi'nin ilgi (b)
23.0l.2020 tarih E.1411 sayılı ya^SL ile 1/5.000 ölçekli nazlm imar planı değişikliği teklif edilmiş
olup, söz konusu teklif ilgi (c) 23.02.2020 tarih E.7482 sayılı yaAmlz ile ilgi (d) Başkanlık
Genelgesi ve onayl, yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler ile, 5216 sayılı kanunun, 7b
maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak izere Büyükşehir Belediye
Meclisimize iletilmesi için İarafınıza gönderilmiştir. İki nazlm imar planı değişikliği talebi
arasrnda yalnızca önerilen ticaret alanında farklılık bulunmakta olup, ilgi (b) teklif ile önerilen
ticaret alanı 987,57 m2 iken ilgi (a) teklif ile önerilen ticaret alanının 1.000,58 m2 olduğu
görülmektedir.

Nazım imar planı değişikliğine ilişkin olarak D.S.i. 20. Bölge Müdiırlüğü'ntin 20 .07.2018
taıih 5 t3285 sayılı yaZLSl ile onikişubat Belediyesi Paık ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 2l.04.2020
tarih E.6335 sayılı yanfl ile kurum göriİşü alınmış olup ilgili yazılar dosyasında bulunmaktadır.
Nazım imar planı değişikliği teklifi plan açıklama raporunda;

''NAZIM İnnı.n PLANI ırĞİŞİxr,iĞİ cnnnKÇE RAPoRU
1.

PLANLAMA ALANININ KONUMU

onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi M37C18D nolu 1/5000 ölçekli imaı paftası x

=

4163000+163500 y : 574500-575000 koordinatlaıı arasında bulunan alanda nazrm imar
planı değişikliği yapılmıştır. Çalışma a|anı, 3663 ada 17 paısel ve çevresidir. onikişubat ilçe
merkezinde, onikişubat Belediyesi Hizmet Binası doğusunda anayola cepheli bir alandır.
2.

MEVCUT PLAN DURUMU

2.1. Çewe Düzeni Planındaki Durumu

Planlama alanı Kahramaflmataş 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre kentsel
meskün alan olarak tanımlıdır.
2.2. N azım imar Planındaki Durumu

Plan|ama alanı mevcııt nazım imar planında park alanı, yol alanı, kanal ve bir kısım konut
alanı olarak tanımlıdır. Söz konusu parsel imar planında 50 metrelik yola cepheli konumdadır.
2.3 .

ıJy gu|ama imar Planındaki Durumu

Plan|ama alanr mevcut uygulama imat planında park alanı, yol alanı ve kanal olarak
Planlamaya konu parsel 50 metrelik yola cepheli konumdadır.

T BİLGİSİ
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Planlamaya konu olan 3663 ada 17 parsel onikişubat Belediyesi mülkiyetinde olup, plan
değişikliği sınrrları içinde kalan alanlar terkli alanlardan oluşmaktadır.
4.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Planlama alanındaki kanal güzergüının değiştirilmesi ile ilgili olarak DSİ 20. Bölge
Müdürlüğü'nden görüş alınmış olup kurumıın20.07.20l8 taıih ve 513285 sayılı yazısı ile sakınca
olmadığı bildirilmiştir. Yine park alanlarının düzenlenmesi nedeni ile onikişubat Belediyesi Park
ve Bahçe Müdürlüğü'nün 2l .04.2020 tarih ve 6335 sayılı uygun görüşü alınmıştır.
5.

JEOLOJiK YAPI

Planlama a|anı, iller Bankası A.Ş. tarafindan yaptırılarak 3o,o3.2oll tarihinde onaylanan
jeolojik ve Jeoteknik etüt raporrrna göre; UA.1 (uygun alan-zemin ortam) olarak tanımlanmış olup
yerleşime uygundur.
6.

PLANIN AMACI VE GEREKÇESİ

Çalışma alanı onikişubat İlçesi sınırlarında, 3663 ada 17 parsel ve çevresidir. Planlama
alanı mevcut imar planında paık, yol, kanal ve bir kısım konut alanı olarak tanımlıdır.
Belediyesince bu alanda değerlendirilebilir bir alan oluşturaıak ticaret alanı tanımlanması yönünde
plan değişikliği talebi bulunmaktadır. Bu amaçla kanal gllzerydhı ve park alanlarında değişikliğe
gidilmiştir.
7.

PLANLAMA KARARLARI

Yukarıda anlatllan talep doğrultusunda; 3663 ada 17 parsel çewesi yeniden düzenlenerek
anayol kenarında ticaret alanr, ticaret alanınrn güneydoğu köşesinde teknik a|tyapı alanı

önerilmiştir. Kanal gizergahı ve park alanlarında da düzenlemeler yapıIaruk donatı a|anı
bütünlüğü sağlanmıştır. Konut alanında da azalma yapılmış, uygulama imar planı sınırı ile uygun
hale getirilerek yol alanı açılmıştır.

(m2) ÖNınİ 1mz;
2259'78
2643,58
24495,77
23340,10
_
1000,29
Alanı 33,66

KULLANIM
Park Alanı
Konut Alanı
Ticaret Alanı
Teknik Altyapı
8.

MEVCUT

FARK (m2)
+383,80

-1155'67
+1000,29
+33,66

SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ETKI DEĞERLENDİRMESI

Yapılan imar planı değişikliği ile söz konusu alanda ticaıet alanı önerilmiş, park
alanlarında
nüfus

kanal alanında düzenlemeler yapılmıştır. Ticaret alanı önerilmesi nedeni ile kalıcı
dolayı

bir donatı alanına
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ticaret alanı olması nedeni ile belirli bir oranda otopark ihtiyacı doğurabilir. oluşturulan parsel

içinde, ön bahçe mesafesinin geniş bırakılması halinde bu alanda gerekli otopark ihtiyacı
çözülebilecektir. Bunun yanında mevcut imar planındaki yeşil alan miktarı ile öneri imar planı
arasındaki yeşil alan dengesi sağlanmış olup, yeşil alanda artış sağlanmıştır. Kanal güzergüı
batıya doğru kaydırılarak devamlılığı korunmuştur. Ticaret alanının doğu köşesinde ise bu alana
hizmet edecek teknik altyapı alanı önerilmiştir. Ttim donatı alanları aynı alaniçinde karşılanmıştır.
9.

YASAL ÇERÇEVE

Plan ve plan notlarında beliıtilmeyen durumlarda 3|94 sayılı İmar Kanunu'na, ilgili ttim
yönetmelik ve diğer kanunlara uyulacaktır.'' denilmektedir.
Mek6nsa1 Planlar Yapım Yönetmeli ği Madde 26;
''(1)İmar planı değişikliği; plan ana kararlarrnr, siirekliliğini, büttıntüğtfuıü, sosyalve teknik

a|tyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yatafl amaçl1 teknik
dayanılarak yapılır.

ve nesnel

gerekçelere

(2) imar planlarında sosyal Ve teknik altyapı hizmetlerinin iyiteştirilmesi

esastır.

Yi.iri.irlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlafinı düşiiren plan
deği ş ikl i ği y apılarrıaz,

(3) İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi

veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz, Zorıınlı
hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:
(a) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi
gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınrr.

(c) Düzenleme ortaklık payından elde edilen alanlaıın ytizölçümleri toplamının altına
düşülmemek kaydıyla, plan değişikliği ile kaldırılan yol alanlarının miktarları, dizenleme ortaklık
payından oluşturulan park, çocuk büçesi, meydan gibi açık ve yeşil a|anlarda kullanılabilir.
Ancak yol hariç düzenlem e ortaklık pay:r;ıa tabi bir kullanımın kamu ortaklık payma tabi bir
kullanıma dönüştiiriilmek istenilmesi halinde, düzenleme ortaklık payl,rlıa tabi alanın hizmet
edeceği etki alanında eşdeğer bir alan aytılır,
3194 sayılı İmar Kanunu

Ek Madde 8- Bin

metrekareden az olmamak kaydıyla oluşmuş adalarda; ada bazında

nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yiiksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği
getiren p lan
adanın

ihtiyaç duyulan kül türe1 tesi s sosyal ve teknik a|tyapı kullanımları;
enfazla 500 metre yarı çaplı alandakarşılanmak zorundadır.
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Taşınmaz maliklerinin tamamınrn talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı
değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanrn artan değerinin tamamı değer artış payı olarak
alınır. Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayı|ı Kanunun

1l inci

maddesinde belirtilen

bedel tespit esaslarr gözetilir.

imar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti 6362 sayılı
Kanuna göre yetkilendirilmiş lisanslı en aZ iki gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafindan plan

değişikliği açıklama raporund belirtilen mer'i plan koşullarındaki değer tespiti ile birlikte
değişiklik sonrasl değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen orta\ama yeni değerden az olmamak
İzere, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu taraflndan belirlenir. Değer artış payı, en geç

ilk

satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenir. Kıymet takdir
komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla
ilişkin olarak 2I3 sayıIı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyarmca tespit ve ilön edilen yeniden
taşınmazın

değerleme oranrnda takvim yılı başından geçerli olmak üzere artttıIaruk uygulanır.

Taşınmazın değer artışına tabi olduğu tapu kütüğiine şerh edilir. Emsal, inşaat alanı, yapı
ytıksekliği ve kullanım amacl değiştirilmemek kaydıyla yapılacak rüsat tadilalları hniç, değer
artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemez.

Değer artış payı tutarları taşınmaz maliklerince; Bakanlık muhasebe birimi hesabına
yatırılır. Yatırılan tutarların;
Büyükşehir belediyesinin olduğu illerde; yo25'i büyiikşehir belediyesinin ilgili hesabına,
yo25'iilgili ilçe belediyesinin ilgili hesabına, yo25'iBakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına,
a)

b) Büytıkşehir belediyesi olmayan illerde ise; Yo40'ı imar planı değişikliğini onaylayan
idarede açılacak ilgili hesaba,Yo3}'ıBakanhğın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına,

c) Bakanlıkça onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer artışının yo75'i
Bakanlığın Dönüşiim Projeleri Özel Hesabına, kalan değer artış payının; büyiikşehir belediyesinin
olduğu illerde YoIs'i büytikşehir belediyesinin ilgili hesabına, Yol}'u ilgili ilçe belediyesinin ilgili
hesabına; büyi.ikşehir belediyesi olmayan yerlerde ise Bakanlık payının dışındaki kalan değer artış

paymın tamamı plan değişikliğinin yapıldığı yerdeki ilgili idarenin açılacak ilgili hesabına,
beş iş gi.inü içerisinde aktarılır ve (a) bendine göre kalan değer artış payının Yo25'i, @)
bendine göre kalan değer artış payının Yo30'üJ ile imar planı değişikliğinin diğer genel bütçeli

idareler taraflndan onaylanması durumunda değer artış payının tamamr genel bütçeye gelir
kaydedilir. " denilmektedir.

onikişubat ilçesi Üngüt }r'rah. 3663 ada 17 parsel ve çewesi ile ilgili konu Başkanlık
görüşülmüş ve gündeme alınması kesinleşmiştir. İlgi (a) yazı ve eki 1/5.000 ölçekli
Makamı
olup, ilgi (d ) aşkanlık Genelgesi ve onayl,
değişiklik teklifi
Nazrm
7/8
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Tarihi: 22.09.2020

ytirürltikteki kanunlar ve yönetmelikler ile, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı kanunun, 7b
maddesine göre değerlendirilmek Ve hakkında kww alınmak tilzere Büyükşehir Belediye
Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi, 3663 ada 17 parsel ve çewesinde
1/5.000 ölçekli Nazım imar Planı üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;
/5 0 0 0 ölçekli Nazım imar Planı Komisyonumu zca ly gın gö rülm emiştir.
1

.

Mustafa
Başkanı

SAYLAK

BEI(xAŞoĞLU

üy.

üy.

üy.
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Tarihi: 22,09.2020

KONU: Ekinözü İlçesi, Ekinözü Mahallesi 469 ada 1 nolu paıselde 1/5000 ölçekli nazım imat
planı değişikliği talebi ile ilgili teklifi.

KoMİsYoN İNCELEMESİ:

Başkanlık Makamınca komisyonahava|e edilen İmar ve Şehircilik

Dairesi Başkanlığı'nrn 1|,09,2020 tarihli ve 30964 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

iıgi:

a) Rukiye

ölçekli

ALTUNDAĞ oq.og.zo2O taih ve

Nİı 0egişiklik teklifi

35927 kurum sayılı dilekçesi ve eki, 1/5000

dosyası.

b) 12.08.2014 tarihli,I4I2 sayıIı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12.08.2014
tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
ilgi

(a) yazı i|e

İıimiz Ekinözü ilçesi, Ekinözü mahallesi 469 ada

1 nolu paıselde, konutun

alanının TİCK alanına dönüştiirülmesine ilişkin haztlanan 1/5000 ölçekli nazlm imar planının,

52|6 sayılı Büytıkşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereği değerlendirilmesi talep
edilmektedir.

vrÜı,rjyEr
DosyasındayapıIan incelemede; Ekinözü ilçesi, Ekinözü mahallesi 3072,36 m2'Iik 469 ada
1

nolu parselin mülkiyetinin Rukiye

ALTUNDAĞ'a ait olduğu göriİlmüştiir.

MER'İ PLANLARDAKİ DURUM
Ekinözü ilçesi, Ekinözü mahallesi 469 ada 1 nolu parsel; l/5000 ölçekli nazım imar
planında azyoğırı konut alanr ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da ise Ayrık nizam3 kat
ön bahçe mesafesi 5 m, yan bahçe mesafesi 3 m konut alanı olarak tanımlanmaktadır.

DEĞERLENDİRME VE soNUÇ
llimiz Ekinözü ilçesi, Ekinözü mahallesi 469 ada 1 nolu parselde 1/5000 ölçekli nzlm
imar planı değişikliği hazırIanarak başkanlığımrza sunulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde
nmlm imar planı değişikliğine konu alan içerisinde; az yoğun konut alanının, TICK alanına
dönüştürüldüğü anlaşılmıştır.

Ekinözü ilçesi, Ekinözü mahallesi 469 ada 1 nolu parsel nazlm imar planı değişikliği

7/4
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5-27

6.4.

ıbo

PLANIN AMACI VE GEREKÇESİ

Çahşma alanı Ekinözü ilçesi sınırlaıında, 469 ada 1 nolu parseldir. Mevcut imar planında

azyoğıırıkonut alanı olarak tanımlıdır. Ekinözü İlçesi içmeleri, bötgede önemli bir çekim kaynağı
oluşturmakta ve bu çekime bağlı olarak konaklama alanlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Paısel

sahibince,

bu alanda ileriye dönük olarak konaklamaya yönelik bir yapılaşmaya gidilmek

istenmekte ve buna yönelik olarak parselinde nazlm imar planı değişikliği istemektedir.
5.

PLANLAMA KARARLARI

Yukarıda anlatılan talep doğrultusunda; 469 ada 1 nolu parsel konut alanı yerine

ıİCr

Bu alan ile ilgili yapılaşma şartları uygulama imar
planında verilecektir. Alandaki konut kullanımı, emsale konu alanın % 85'ini geçemez.
(ticaret+konut) alanı olarak tanımlanmıştır.

KULLANIM
Az Yoğun Konut

MEVCUT

Alanı

(m2)

42094,4|
-

Alanı
Toplam
TİCK

42094,41

ÖNunı

1mz;

39024,7l
3069,70
42094,41

Ekinözü nazLm imar planında az yoğun konut alanlarında herhangi bir rakamsal nüfus
yoğunluğuna rastlanılmamıştır. Dolayısı ile nüfus hesaplamalarr net olarak yapılamamakla birlikte
nüfus yoğunluklarına ortalama değerler verilerek bir hesaplama yapılmıştır. Bu hesaplamalarda az
yoğun konut alanı ve TİCK alanı nüfus yoğunluğu 100 ki/ha olarak değerlendirilmiştir. Buna göre;

Mevcut Nüfus

Az Yoğun Konut Alanı 4,20944| ha x 100 :420,94kişi
Öneri Nüfus

Az Yoğun Konut Alanı 3,90247l

ha

x

100

:

390,25 kişi

TİCK Alanı (0,306970 ha x 0,85) x 100 :26,09 kişi
Toplam Nüfus 416,34 kişi

Öneri nüfus hesaplamalarında TİCK alanının konut olarak değerlendirilmesi halindeki
nüfusu hesaplanmış olup, aslında bu alanda konut kullanımı yapılması düşünülmemektedir.

D

ile zaİenkalıcı bir

oluşmamaktadır.
2/4

KAHRAMANMARAş güyürŞprrin ınr,rcoİyr vrrccr.İsİ

RAPOR
Rapor No:2020ll6o

İvr.q.n

6.

VE BAYINDIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

5-vı-

Tarihi: 22.09.2020

soSYAL VE TEKNİK ALTYAPI DEĞERLENDİRMESİ

Yapılan imar planı ile herhangi bir sosyalve teknik a\tyapı alanında olumsuzluk yaratacak
bir değişiklik yapılmamıştr. Sadece fonksiyon değişikliği yapılmış olup, herhangi bir ilave sosyal
ve teknik a|tyapıya gerek bulunmamaktadır.
7.

YASAL ÇERÇEVE

Plan ve plan notlarında belirtilmeyen durumlarda 3194 sayılı İmar Kanunu'na, ilgili tiim
yönetmelik ve diğer kanunlara uyulacaktır." İfadeleri yer almaktadır.
3194 sayılı İmar Kanunun Ek-8 Maddesinde;

"Plan değişiklikleri, plan anakaıar|wını, siiıekliliğini, büttınlüğtınü sosyalve teknik a|tyapı

dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine
uygun olarak yapılır. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç arıa|izini içeren sosyal ve teknik altyapı
etki

de

ğerlendirm e rap o ru hazırlanar ak

p

l

anı onaylay acak idareye sunulur.

Parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yiiksekliğini aıttıran imar planı
de ği

şiklikl e ri

y

apılaırıaz.

Bin metrekareden az olmamak kaydıyla oluşmuş adalwdaı ada bazında nüfusu, yapı
yoğunluğunu, kat adedini, bina ytiksekliğini afitran veya fonksiyon değişikliği getiren plan
değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültiirel tesis, sosyal ve teknik a|tyapı kullanımları; adanın
merkezine enfaz|a 500 metre yarı çaplı alandakarşılanmak zorundadır.

Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imaı planı
değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanln artan değerinin tamamı değer artış payı olarak
alınrr. Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayılı Kanunun

1l inci

maddesinde belirtilen

bedel tespit esasları gözetilir," Denilmektedir.

İlgi (a) yazı ekinde yer alan, Ekinözü ilçesi, Ekinözü mahallesi 469 ada 1 nolu parsele
ilişkin l/5000 ölçekli Nazım imaı Planı değişikliği teklifi Başkanlık Makamı ile görüşülmüş ve
giindeme alınması kesinleşmiştir. İlgi (a) yazı ve eki 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği

teklifi ekte sunulmuş olup; ilgi (b) Başkanlık Genelgesi Ve onayr, yüriirliikteki kanunlar ve
yönetmelikler

ile 52|6

sayı|r kanunun 7(b) maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karat

izere Büyi.ıkşehir Belediye Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini

3/4

nz

ederim.
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KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ekinözü İlçesi, Ekinözü Mahallesi 469 ada 1 nolu parselde l/5000
ölçekli nazlm imar planı değişikliği talebi üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme
neticesinde; l/5000 ölçekli nazum imar planı değişikliği talebi 5216 sayılı kanunun 7(b) maddesine
göre Komisyonrrmuzca uygun görülmüştür.

Mustafa
aşkanı

e

SAYLAK

BEKTAŞoGLU
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üy.
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Ç:&aE

15.09,2020

KONU: onikişubat İlçesi, Pınarbaşı mahallesi (maarif mah.) 3902 ve 3856 nolu

oıTnan

parsellerine Ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazlm imar planı değişikliği ile ilgili teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Başkanlık Makamınca komisyonahavale

edilen İmar ve Şehircilik

Dairesi Başkanlığı'nın 25.08.2020 tarihli ve 28499 sayılı teklifı Komisyonrrmuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

ilgi: a)

2I.08.2020 tarihli

Ve

23055736-7569g|756,ggJ-E.l74l650 sayılı orman Bölge

Müdiırlüğü yazlsl ve ekleri
b) 12.08.2014 tarihli, T4l2 sayılı Büyfüşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 12.08.2014

tarihli, 1411 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
orman Bölge Müdürlüğü niin ilgi (a) yazısı ile; onikişubat İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi
(Maarif Mah.) 3902 ve 3856 nolu orman parsellerine ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.ı aegişikliği
teklifi; 5216 sayılı Kanunun 7(1-b) göre işlem yapılmak :üzerctarafımızailetilmiştir.

vrÜr,rİyrr
Dulkadiroğlu İlgesi Pınaıbaşı Mahallesi (Maarif Mah.) 3902 ve 3856 nolu parseller Maliye
Hazinesi mülkiyetindedir. Mülkiyet bilgileri dosyasındadır.

MER'İ PLANLARDAKİ DURUM
1/5000 ölçekli nazlm imar planında; Pınarbaşı Mahallesi (Maarif Mah.) 3902 parsel ve
3856 parseller; Yönetim Merkezi, Eğitim Alanı, rekreasyon alanı ve yol olarak tanımlıdır.

1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Pınarbaşı Mahallesi (Maarif Mah.) 3902 paısel ve
3856 parseller; Resmi Kurum Alanı, E:1,00 yapılaşma şartında Eğitim Tesisleri Alanı, rekreasyon
alanı ve yol olarak tanımlıdır.

KURUM GÖRÜŞLERİ
Teklif edilen imar plan tadilatına yönelik;
27.07.2016 tafih260 sayılı Adalet Bakanlığı yanflve eki olur
27 ,03.2018

twihB.62|5531 sayılı İı

17.08,2020 tarih E.10756536 sayılı

D

viııi

Eğitim Müdiırlüğü yazüsl

il ıı,liııi Eğitim Müdürlüğü yazlsl
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1a; teklif yazıda, İı orman Bölge Müdürlüğü'nün ilgi yazısında3 orman Bölge
Müdiırlüğünce Milli Eğitim Bakanlığına ve Adalet Bakanlığına 3902 ve 3856 nolu orman

iıgi

Parsellerinde verilen orman iznine istinaden Belediyemizce imar planı yapıldığı; ancak yapılan

imar planında verilen izin sahaları dışında kalan, yine 3902 ve 3856 nolu orman parselleri
içerisinde olup, Bölge Müdürlüğü yerleşkesi yapılması planlanan alanın daimara konu edildiği;
bununla beraber 3902 ve 3856 nolu onnan parsellerinde Başbakanhktan alınan olur doğrultusunda

orman Bölge Müdürlüğünce proj e çalışması başlatıldığı belirtilmektedir.

Adalet Bakanlığı ve K.Maraş İı ıızıiııi Eğitim Müdürlüğiintin 27.03.2018 taıih ve 621553l
sayılı, daha önce Mitli Eğitim Bakanlığı adına verilmiş olan iznin kısmi iptalinin uygun olduğuna
dair yazısına istinaden,

Milli Eğitim Bakanlığı adına revize edilerek verilen izinlerin

dışında kalan

alanda, ekte sunulan orman Bölge Müdtırlüğü yerleşim planına göre saha içerisindeki yolların

iptal edilerek 3902 ve 3856 nolu parsellerde yapılmış olan imar planının rcvize edilmesi talep
edilmektedir.

Söz konusu yolların imar planı değişikliği ile kaldırılmasrna yönelik Ulaşım Hizmetleri
Daire Başkanlığına24.08,2020 tarihB.28224 sayılı yazımızla görüşleri sorulmuştur.

Teklif edilen plan değişikliğinde; 1/1000 öl9ekli uygulama imar planında görülen 7
metrelik yayayo|lwı ile 1/5000 ölçekli nazlm imar planında görülen 15 metrelik taşıt yolunun
kapatılarak Yönetim Merkezine dahil edilmiş olduğu göriilmektedir.

Yapılan bu değişiklik ile Eğitim alanı ve yol alanının azalmış olduğu tespit edilmiştir.
17.o8.2o2o tarih E.10756536 sayılı İı

vıiııi Eğitim Müdürlüğü

yazısında; "..imaf, planında eğitim

alanı olarak görülen yerin eğitim alanından çıkartılmasında kurumumuz açısından bir sakınca
bulunmamaktadır. " denilmektedir.

MekAnsal Planlar Yapım Yönetmeli ği Madde 26;
(1) "İmar planı değişikliği; plan ana kararlarınr, sürekliliğini, bütünlüğiinü, sosyal ve teknik

altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yarufl amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere
dayanılarak yapılır.

(2) İmar planlarında sosyal ve teknik a\tyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi

esastır.

Yiirtirlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlaIını düşiiren plan
deği

şikliği

y

apılamaz.

(3) İmar planlaıında bulunan sosyal ve teknik alİyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi

veya

değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu
böyle bir

için:
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Tarihi:

t3

15,09.2020

a) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi
gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların göriişü alınır.

b) imar planında yer a\an yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait
sosyal ve külttirel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap
ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın

ayrılmasında yüzölçiimü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde,
mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya

erişim mesafelerinin dikkate alınmasr ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait
olması zorunludur." denilmektedir.

Pınaıbaşı Mahallesi (Maarif Mah.) 3902 ve 3856 nolu orman parselleri ve çewesi ile ilgili
konu Başkanlık Makamı ile görtişülmüş ve giindeme alınması kesinleşmiştir. ilgi (a) yazı eki ve
1/5000

ölçekli nazlm imar planı tadilatı teklifi ekte sunulmuş olup; ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve

onayr, yürürliikteki kanunlar ve yönetmelikler i|e 5276 sayılı kanunun 7(1-b) maddelerine göre
değerlendirilmek ve hakkında k.arat alınmak iızerc Büyiikşehir Belediye Meclisimize havalesi
hususunu aru ederim.

KOMİSYON cÖnÜşÜ: onikişubat İlçesi, Pınarbaşı mahallesi (maarif mah.)3902 ve 3856 nolu
orman parsellerine Ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazlm imar planı değişikliği üzerinde
Komisyonumızca yapılan inceleme neticesinde; 1/5000 ölçekli naz:ım imar planı değişikliği
Komisyonumuzca uygun göriilmüştiir.

Mustafa

Başkanı
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KONU: onikişubat İlçesi Hayrullah Mah. 5099
planı değişikliği ile ilgili teklifi.

ılo

Tarihi: 22.09.2020

ada t6 parsel ve gifuıeyinde 1/1.000 ölçekli imaı

KOMİSYON İNCELEMESİ: Başkanhk Makamınca komisyona havale edilen İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanhğı'nın 17 .09.2020 taihli ve 3 |652 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;
İıgi

:

a) 09 .09 .2020 tarih|i

b) 12.08.2014

v

e 43 484883 -7 5 6.Q2

13 0 5

64 sayılı y azı.

tafihl|l4I2 sayılı Büytıkşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve |2.08.2014

tarihli, 14l1 sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Emlak ve istimlak Müdiırlüğü ilgi (a) yazısı ile;
ilimiz onikişubat İlçesi Hayrullah Mah. 5099 ada 16 parselin BHA alanından ticaret alanına
dönüşmesine ilişkin 1/l.000 ölçekli uygulama imaı planı değişikliği, 5216 sayı|ı Kanunun 7(b)
bendine göre işlem yapılmak üzere tatafımıza iletilmiştir.

nnÜr,rİyrr
onikişubat İlçesi Hayrullah Mah. 5099 ada 16 parsel Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi'ne ait olup, tapu kayıt ömeği dosyasındadır.

MER'İ PLANLARDAKi DURUM
onikişubat İlçesi Hayrullah Mah. 5099 ada 16 parsel 1/5.000 ölçekli mer'i nazım imar
planında Merkezi İş Alanı krsmen de yoltanımlıdır.
1/1.000 ölçekli mer'i uygu|ama imat planında ise E:1.70 hmax:6.50 Merkezi

iş Alanı

tanımlı iken 26.09.2016 tarih 522 sayılı Kahramanmaraş Büyiıkşehir Belediye Meclis kararı ile
onanmlş olan uygulama imar planı değişikliği ile BHA tanımlanmıştır.
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Uygulama imar planı değişikliği paftası incelendiğinde onikişubat ilçesi Hayrullah Mah.

5099 ada 16 parselde tanımlı olan BHA'nın kaldırılaıak 26'09,2016 tarih 522 saylı
Kahramanmaraş Büyiikşehir Belediye Meclis kararı ile onanmış olan uygulama imar planı
değişikliğinden önceki haline dönüştiirüldüğü, 38,80 m2 büyüklüğiınde E:l.70 hmax:6.50 Merkezi
İş

\

Alanı tanımlandığı görülmektedir.
Kaldırılan BHA alanına eşdeğer alan olarak 5099 ada 16 parsel giineyinde 39,24 m2 park

KAHRAMANMARAŞ BÜYüKŞEHiR BELEDİYE MECLİSİ

RAPOR
Rapor No:2020l{ 6

ivıen VE BAYII\DIRLIK KoMİsYoN RAPoRU

-rtu

Tarihi: 22.09.2020

MekAnsal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 26;
''(1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarrnr, stirekliliğini, bütiınlüğiinü, sosyal ve teknik

al|yapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yatafl amaçlı, teknik

ve nesnel

gerekçelere

dayanılarak yaprlrr.'' denilmektedir.

onikişubat İlçesi Hayrullah Mah. 5099 ada 16 parsel ile ilgili konu Başkanhk Makamı ile
görüşülmüş ve gündeme alınması kesinleşmiştir. ilgi (a) yazı ve eki 1/1.000 ölçekli uygulama imar

planı değişikliği teklifi ekte sunulmuş olup, ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayl, yürürlükteki
kanunlar ve yönetmelikler ile, 3194 sayılı imar Kanunu, 52T6 sayılı kanunun, 7b maddesine göre
değerlendirilmek ve hakkında karur alınmak üzere Büytikşehir Belediye Meclisimize iletilmesi
hususunda gereğini aru edeim.

KoMİsYoN cÖnÜşÜ:

onikişubat İlçesi Hayrullah Mah. 5099 ada !6 parsel ve giineyinde

1/l.000 ölçekli imar planı değişikliği üzerinde Komisyonumuzca yapıIan inceleme neticesinde;
1/1.000 ölçekli imaı planı değişikliği Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
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RAPOR
Rapor No:20201165

irvıan VE BAYINDIRLIK xovıİsyoN RAPORU

Ç-ccL

KONU: Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Müallesi t98 ada3-4 parsel ve 0 ada 923

Tarihi: 23.09.2020
parsele ilişkin 1/5000

ölçekli naz|m imar planı ve 1/l000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Başkanlık Makamınca komisyona

havale edilen Imar ve Şehircilik

Dairesi Başkanlığı'nın 23.09.2020 tarıhli ve 32419 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
Teklif yazısında;

Ilgi:

a) 22.09.2020 tarihli

b)

veE3237l sayılı Başkanlık Makamı Plan Yapım oluru.

|2.0B.2014 tarihli,

T2.08.20T 4tarihli l

4

1

1

l4T2 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Genelgesi

Ve

sayılı Başkanlık onayı.

TALEP
ilgi (a) yazıLle Dulkadiroğlu ilçesi AksuMahallesi l9B ada3-4 parsel ve 0 ada 923

parsele

ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin;
5216 sayılı Büyükşehir Yasasının 7/c maddesi gereği değerlendirilmesi talep edilmektedir.

vıÜı,xiynr
Dosyasında yapılan incelemelerde, Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi 198 ada 3-4 parselin
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adına,

0 ada 923

parse|in ise Narteks Tekstil Sanayi ve

Ticaret A'Ş. adına kayıtlı olduğu görülmüştür.

MER'İ PLANLARDAKİ DURUM
Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi 198 ada 3-4 parsel ve 0 ada 923 parsel 1/5000 ölçekli
Nazım imar Planında; Sanayi Alanı olarak tanımlanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında ise;

E:1.00 Hmax.:Serbest yapılaşma şartlarında Sarıayi Alanı olarak kısmen de Trafo Alanı olarak
tanımlanmıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUC:
Ilgi (a) yazı lle Kentimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, imar planında, yerinde
yapılan incelemeler ve bölgedeki ibadet alanı eksikhği göz önüne alınarak; mülkiyeti kısmen
Belediyemize kısmen de Narteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olan; Dulkadiroğlu ilçesi Aksu

Mahallesi, 198 ada 3 ve 4 parsel ve 0 ada 923 parsel sayılı taşınmazların, "ibadet Alanı" olarak
tanımlanmasına yönelik imar planı (1/5000-1/1000) değişikliğinin hazırlanması planlanmaktadır.

Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi'nde yer alan 198 ada 3 ve 4 parseller Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindedir. 0 ada 943 parsel ise Narteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
adına kayıtlıdır. Narteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22 09 2020 tarihli veE.3B794 kurum sayılı

değişikliğe ilişkin muvafakatlarlnln olduğu belirtilmiştir
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KAHRAMANMARAŞ uüvürşrrrin nrcı,Buiyn vıBcı,İsi

RAPOR
Rapor No:20201165

irvren VE BAYINDIRLIK

xovıisyoN RAPoRU

Tarihi: 23,09 2020

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi/Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 18.09.2020
tarihli ve 38774 sayılı yazısında değişikliğe ilişkin uygun görüş bildirmişlerdir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ''Madde 26

_

(T) imar planı değişikliği; plan ana

kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu
yarafl amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.
(2) imar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki

imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı stafidartlarını düşüren plan değişik|iği yapılamaz.''
denilmektedir.

Ilgi (a) yazı ekinde yer alan, Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi 19B ada3-4 parsel ve 0 ada
923 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişiklik

teklifi Başkanlık Makamı ile görüşülmüş ve gündeme alınması kesinleşmiştir. ilgi (a) yazı ve eki
l/5000 ölçekli Nazım imar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği teklifi ekte
sunulmuş olup; ilgi (b) Başkanlık Genelgesi ve onayı, yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler ile 5216
sayılı kanunun 7(b) maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisimize iletilmesi hususunda gereğini wz ederim.

KoMİSYou cÖnÜşü:

Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi 198 ada 3-4 parsel ve O ada 923

parsele ilişkin l/5000 ölçekli naz|m imar planı ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği üzerinde
Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde 5216 sayılı kanunun 7(b) maddesine göre 1/5000

ölçekli nazlm imar planı ve l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca
uygun gönilmüştür.
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Rapor No:
20201

PLAN vn

nürçr xovrisyoNu RAPoRU

KONU: Hibe. (Mahalle Konağı yapı için

0

Tarihi: 22.09.2020

şartlı bağış)

K9MİSYON iNCELEMESi: imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının

18.09.2020 tarih ve E-3l944

sayılı teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenmiştir.

KSıMİSY6ıN GÖRÜŞÜ: Mülkiyeti Alteks Boya ve Kasar Sanayi Limited Şirketi, Alkaplar iplik Sanayi
ve Ticaret A.Ş ile Durdu oğlu Duran ALKAP adına kayıtlı iıimiz onikişubat ilçesi Fatih (Saçaklızade)
Mahallesi 1355 ada 19 nolu parselde bulunan 22-23-24 ve 25 nolu bağımsız bölüm numaralı taşınmazlarda
bulunan hisseleriııiı-l tamamınııı, kültür ve taziyeevi yapılacak kısınına ''Saçaklızade Mahallesi Alkaplar
Mahalle Konağı ve Taziye Evi" isminin verilmesi şartı ile bağışııı kabulü komisyonumuzca uygun
görülmüştür
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