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T.C. 

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 
Tarih: 

…/…/2020 

Dosya No: 30 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 
                   

         Serdivan İlçesi, Arabacı Alanı Mahallesi, 1893 ada, 1 nolu parselin 331.00 m².lik kısmı ile 

1893 ada, 1 nolu parselin batısında bulunan terkli alan ve İstiklal Mahallesi 1536 ada, 17-18 

parsellerin bir kısmına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik 

teklifi, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarih ve 2/91 sayılı kararı ile 

incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.                   

         Meclis Başkanlığına sunulan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.02.2020 tarih ve 

2981 sayılı yazısında; “Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 1893 ada 1 nolu parselin 

331.00 m².lik kısmı ile batısında bulunan terkli alanın “Park Alanı”nda, İstiklal Mahallesi, 1536 

ada 17 ve 18 parsellerin değişikliğe konu kısmının “Resmi Kurum Alanı”nda kaldığı, 

- 1893 ada 1 nolu parselin batısında bulunan terkli alanın 18. Madde Uygulaması sonucunda 

oluştuğu,  

- 1893 ada 1 nolu parselin İmar Uygulaması sonucu oluştuğu, üzerinde 57 bağımsız bölümden 

oluşan kat mülkiyeti kurulu olduğu,  hisseli ve özel mülkiyette olduğu, 

- 1536 ada 17 nolu parselin mülkiyetinin Maliye Hazinesine ait olduğu,  parsel üzerinde Gümrükönü 

Vergi Dairesi ile Mithatpaşa Anadolu Lisesinin olduğu, 1536 ada 18 nolu parselin mülkiyetinin 

Maliye Hazinesine ait olduğu, 

-  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 17.12.2019 tarih ve 24639 sayılı yazısı ile bahse konu plan 

değişikliğinin talep edildiği anlaşılmıştır. 

        1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile;  1893 ada 1 nolu parselin 331.00 m².lik 

kısmı “Ticaret Alanına”, 1893 ada 1 nolu parselin batısında bulunan 7391.00m².lik terkli alan 

“Resmi Kurum Alanı”na, İstiklal Mahallesi, 1536 ada 17 ve 18 nolu parsellerin değişikliğe konu 

6075.00m².lik kısmı ise  “Park Alanı”na dönüştürülmüştür. 

        Plan açıklama raporunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin gerekçesi; “İmar 

planı değişikliğine konu alanlar mevcutta park alanı, ticaret alanı ve resmi kurum alanı olarak 

planlanmıştır. 1893 ada 1 parselin bulunduğu alanda mevcutta ticaret alanı ve park alanı yer 

almaktadır. Park alanının bulunduğu kısımda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası 

yapılması düşünülmektedir.  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü talebi doğrultusunda park alanı, 

mülkiyeti hazineye ait olan 1536 ada 17 ve 18 parsellerin bulunduğu, mevcut planlarda Resmi 

Kurum alanı olarak planlanmış alana taşınması istenmektedir. Mekânsal planlar yapım yönetmeliği 

26. Maddesi kapsamında park alanının büyüklüğünün korunarak yer değiştirilmesi, ilgili kurum 

talebi ve kamu yararı amacıyla plan değişikliği yoluna başvurulmuştur. 

        Plan değişikliği ile 1893 ada 1 parselin bulunduğu alanda ki park alanı taşınmış ve bu alanda 

resmi kurum alanı ve 1893 ada 1 parsel sınırları içerisinde kalan kısım da ticaret alanı 

planlanmıştır. 1893 ada 1 parsel imar uygulaması görmüş ve şahıs mülkiyetindedir. Mevcut imar 

planında parsel sınırları içerisinde yaklaşık 300 m2 lik alan park alanı olarak planlanmıştır. Bu 

alanın resmi kurum alanı olarak planlanması halinde ilave kamulaştırma maliyetleri çıkmaması 

amacıyla mülkiyet sınırları doğrultusunda bu alan ticaret alanına dahil edilmiştir. 1536 Ada 17 ve 

18 parsellerin bulunduğu resmi kurum alanının bir kısmı, yapılaşma ve mevcut durum dikkate 

alınarak park alanı olarak planlanmıştır. İlgili kurum talebi plan notların işlenmiştir.  

        Sonuç olarak yeşil alan dengesi sağlanmış ve kamu menfaatleri doğrultusunda plan değişikliği 

önerilmiştir.” şeklinde ifade edilmiştir.  

        Bununla birlikte; /5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişiklik teklifi Plan Açıklama Raporunda 

Uygulama İmar Planı taslağının ne şekilde olacağının açıklandığı, buna göre toplamda 6411.00 m² 

olan Park Alanının eşdeğer miktarda hazırlanacağının belirtildiği ancak; plan değişikliğinin konum 

özellikleri bakımından ele alındığında değişikliğe konu park alanının konut ve ticaret bölgesinden 



 

 

                    

2 / 2 

 

yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı ile Vergi dairesi arasında 

kalan Resmi Kurumlar arasında yer alan alana taşındığı görülmüştür.  

        Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin26/3/b  Maddesinde belirtilen  "İmar planında yer 

alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının 

kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer 

yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü 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 alınması 

ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur."  hükmü bulunmaktadır. 

        Plan değişiklik teklifi ile; yeri değiştirilen “Park Alanı”nın 18. Madde Uygulaması sonucu 

oluşturulduğundan önerilen alanın aynı düzenleme sahası içerisinde 500 m. yaya erişim 

mesafesinde olması  gerekmektedir.” denilmektedir. 

         Plan değişiklik teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerince 

incelenmiş olup; 

          Serdivan İlçesi, Arabacı Alanı Mahallesi, 1893 ada, 1 nolu parselin 331.00 m².lik kısmı ile 1893 

ada, 1 nolu parselin batısında bulunan terkli alan ve İstiklal Mahallesi 1536 ada, 17-18 parsellerin bir 

kısmına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; 

taşınan park alanının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen yürüme mesafesi şartlarını 

sağlamadığı; 1893 ada, 1 nolu parselin batısında bulunan park alanının 3194 sayılı İmar Kanunun 18. 

maddenin uygulanması sonucu oluşmuş olması nedeniyle REDDİNİN uygun olacağı, OYBİRLİĞİ 

ile mütalaa edilmiştir...../0../2020 
 

Ekler : 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Planı değişikliği ve Dosyası 
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                           Başkan                         Başkan Vekili                                Üye  
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