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SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 
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…/…/2022 

Dosya No:27 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 
                     

              Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 35 ada, 78 nolu parsele yönelik Belediyesince  hazırlanan 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 

10.01.2022 tarihli ve 1/67 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

havale edilmiştir. 

 Meclis Başkanlığına sunulan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2022 tarihli ve 

33657 sayılı yazısında; “Geyve Belediye Başkanlığı'nın 23.12.2021 tarihli ve 4604 sayılı yazısı ve 

eki ile; Geyve İlçesi, Orhaniye  Mahallesi, 35 ada 78 nolu parsele yönelik Belediyesince 

hazırlanan; 1/5000 ölçekli Plan değişikliği teklifinin incelenerek Büyükşehir Belediye Meclisine 

havalesi hususunda gereğinin yapılması talep edilmektedir. 

 Dosyasında yapılan incelemede; 

 Plan değişikliğine konu 35 ada 78 parsel sayılı taşınmazın özel mülkiyete (Bilgör İnşaat 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) ait 812 m² yüzölçümlü olduğu, 

 Teklife konu taşınmazın planlardaki evveliyatına bakıldığında; yürürlükteki 1/5000 ölçekli 

Geyve İlçe Merkezi Revizyon Nazım İmar Planında parsel ve kadastral boşlularda yer alan 

toplamda 688m2 park alanı, bir kısmında 241 m2 konut  Alanı ve  bir kısmında da 327 m2 TİCK 

 Alanı olarak planlandığı görülmektedir. 

 Plan açıklama raporunda;“812m2 alana sahip 35 ada 78 nolu parsellin 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planındaki konumu nedeniyle parselin imar adası içinde kalan en geniş yeri 

yaklaşık 9 m derinliğinde, en dar yeri 0 m ‘ye kadar düşmesinden dolayı yapılaşmaya elverişli 

değildir. Bu nedenle parsel malikinin mağduriyetinden dolayı parselin çevresindeki imar yolları ve 

park alanı terki parsel sahibi tarafından yapılmamaktadır. Ayrıca bölge yapılaşmasını tamamlamış 

bir bölge olduğu için 18. Madde uygulaması da yapılamamaktadır. Bütün bunlara paralel 

olarak  yol bağlantıları sağlanmadığından yakın çevredeki parsellere de altyapı hizmeti sağlıklı 

verilememektedir. Bu sebeple parselin üzerinde bulunan park alanında yeniden bir düzenleme 

yapılarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.” denilmektedir. 

 Gerekçe olarak; 1/5000 ölçekli nazım imar planın onaylanması durumunda yapılaşmaya 

elverişli, plan bütünlüğünün sağlandığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine gidileceği, 

böylelikle plan teklifinin onaylanması ile yol terkleri yapılarak altyapı sağlıklı bir şekilde hizmetinin 

sağlandığı bir bölge olması hedeflendiği belirtilmektedir. 

 Yapılan plan değişikliği ile park alanı yeniden düzenlenerek aynı alanda,  formunda 

değişiklik yapılarak 688m2 Park Alanı yine parsel içinde yaklaşık 353m2 konut Alanı, 327 m2 TİCK 

Alanı önerilmiştir.” denmektedir. 

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

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

incelenmiş olup; 

              Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 35 ada, 78 nolu parsele yönelik Belediyesince  hazırlanan 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, OYBİRLİĞİ 

ile mütalaa edilmiştir. …/0../2022 
 

Ek : 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Değişikliği ve Dosyası 
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