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T.C. 

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 

KOMİSYON RAPORLARI 
Tarih: 

…/…/2020 

Dosya No:90 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 
          

        Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı; Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 04.02.2019 tarih ve 2019/11 sayılı kararı ile uygun görülmüş, 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarih ve 9/477 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 

bahse konu imar planına ilan-askı süresince yapılan ve Arifiye Belediye Meclisi’nin 02.03.2020 tarih 

ve 2020/19 sayılı kararı ile uygun görülen 16 adet itiraz, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 

13.07.2020 tarih ve 5/257 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale 

edilmiştir. 

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.07.2020 tarih ve 14734 sayılı yazısı ile Meclis 

Başkanlığına sunulan itirazlar; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerince 

incelenmiş olup; 

        Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı; Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 04.02.2019 tarih ve 2019/11 sayılı kararı ile uygun görülmüş, 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarih ve 9/477 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 

bahse konu imar planına ilan-askı süresince yapılan ve Arifiye Belediye Meclisi’nin 02.03.2020 tarih 

ve 2020/19 sayılı kararı ile uygun görülen 16 adet itiraz; Arifiye Belediye Meclis kararında belirtilen 

sıraya göre; 
 

1- (1) Yukarıkirazca Mahallesi, 2577 ada, 3 nolu parselin üzerinden geçmekte olan 7.00 m’lik 

imar yolunun kaydırılmasına yönelik alınan kararın, ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün 

uygun olacağı; 

2- (2) Yukarıkirazca Mahallesi, 2570 ada, 20 nolu parselin konut alanı olarak planlanmasına 

yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağı; 

3- (11) Yukarıkirazca Mahallesi, 2577 ada, 2 nolu parselin üzerinde bulunan sağlık tesis alanı ve 

7.00 m’lik imar yolunun kaldırılmasına yönelik alınan kararın; ekli plandaki şekliyle değiştirilerek 

kabulünün uygun olacağı; 

4- (12) Yukarıkirazca Mahallesi, 2598 ada, 40 nolu parselin üzerinde bulunan 10.00 m’lik imar 

yolunun kaldırılmasına yönelik alınan kararın; kabulünün uygun olacağı; 

5- (18) Yukarıkirazca Mahallesi, 2577 ada, 3 nolu parselin güneyinden ve batısından geçmekte 

olan 7.00 m’lik imar yollarının karşılıklı parsellerden eşit geçecek şekilde kaydırılmasına yönelik 

alınan kararın; kabulünün uygun olacağı; 

6-  (19) Yukarıkirazca Mahallesi, 2570 ada, 13 nolu parselin parsel ile köy yolu arasında kalan 

alanın kuzey istikametinden geçen 12.00 m’lik imar yolunun kuzey yönünde kaydırılmasına yönelik 

alınan kararın; kabulünün uygun olacağı; 

7- (21) Yukarıkirazca Mahallesi, köy içi dere yatağı üzerinde planlanan (2582-2583 adalar arası) 

7.00 m.’lik imar yolunun kaldırılmasına yönelik alınan kararın, kabulünün uygun olacağı; 

8- (22) Yukarıkirazca Mahallesi, 2568 ada, 2 nolu parselin üzerinde bulunan yapıların yolda 

kalacak kısımlarını kurtaracak şekilde 15.00 m’lik imar yolunun kaydırılmasına yönelik alınan kararın, 

kabulünün uygun olacağı; 
9- (23) Yukarıkirazca Mahallesi, 2569 ada, 15 nolu parselin üzerinde bulunana 10.00 m’lik imar 

yolunun kadastral sınıra kaydırılmasına yönelik alınan kararın, reddinin uygun olacağı; 

10- (24) Yukarıkirazca Mahallesi, 2577 ada, 8 ve 18 nolu parsellerin batısında bulunan 7.00 m.’lik 

imar yolunun kaydırılmasına yönelik alınan kararın, ekli plandaki şekliyle, değiştirilerek kabulünün 

uygun olacağı; 
11- (25) Yukarıkirazca Mahallesi, 2577 ada, 20 nolu parselin kuzey istikametinde bulunan 7.00 

m.’lik imar yolunun kaydırılmasına yönelik alınan kararın, kabulünün uygun olacağı; 
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12- (26) Yukarıkirazca Mahallesi, 2577 ada, 19 nolu parselin kuzey istikametinde bulunan 7.00 

m.’lik imar yolunun kaydırılmasına yönelik alınan kararın; kabulünün uygun olacağı; 

13- (37) Yukarıkirazca Mahallesi, 2582 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin doğu istikametinden 

geçmekte olan 7.00 m.’lik imar yolunun kadastral sınırlara uyacak şekilde kaydırılmasına yönelik 

alınan kararın, ekli plandaki şekliyle, değiştirilerek kabulünün uygun olacağı; 

14- (39) Yukarıkirazca Mahallesi, 2586 ada, 74 nolu parselin kuzey istikametinden geçmekte olan 

12.00 m.’lik imar yolunun kaydırılmasına yönelik alınan kararın, kabulünün uygun olacağı; 

15- (44) Yukarıkirazca Mahallesi, 2593 ada, 47 nolu parselin üzerinden geçmekte olan 12.00 

m.’lik ve 7.00 m.’lik imar yolunun kadastral sınıra uyacak şekilde kaydırılmasına yönelik alınan 

kararın; kabulünün uygun olacağı; 

16- (46) Yukarıkirazca Mahallesi, 2576 ada, 26 nolu parselin güney istikametinden geçmekte olan 

7.00 m.’lik imar yolunun güney istikametinde kaydırılmasına yönelik alınan kararın, kabulünün 

uygun olacağı; 
 

        Yönünde tanzim olunan ve 2 (iki) sayfadan oluşan bu raporun KABULÜ OYBİRLİĞİ ile 

mütalaa edilmiştir..../0../2020 
 

Ekler : İtiraz Edilen Plan, Belediyesince Kabul Edilmiş Hali ve Dosyası 

 

 

           Necdet TÖMEKÇE                  Mustafa KARAHASAN                  Meryem SAĞLAM                      

               Serbest Meslek                           İnşaat Mühendisi                                 Mimar                                                                 

                         Başkan                           Başkan Vekili                                    Üye              

                           

 

 

Serkan CERRAHOĞLU            Adem SEFA            Ömer Susran HUNCA            Ercüment BERBER                                             

           Yönetici                       İnşaat Mühendisi                    Mimar                            İnşaat Mühendisi  

            Üye                                    Üye                                  Üye                                        Üye           

 


