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1. GİRİŞ  

1.1. AMAÇ – KAPSAM – HEDEF 

Planlama çalışması;  
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 13.06.2016 ve 6365 sayılı karar ile onaylanan Kocaa-
li/Merkez 1/5000 ölçekli Nazım ve İlave İmar Planı sınırlarında kalan 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı 2. Etabı içermektedir. 

 

1.1.1. PLANLAMANIN AMACI 

İnsanlığın ve doğal dengenin devamlılığı bağlamında, doğal kaynakların kullanımında sistemler 
arası “koruma-kullanma” dengesini kurarak, doğayı ve doğal, çevresel, kültürel değerleri tüket-
meyecek, uyumlu ve sürdürülebilir bir gelişme modelinin mekanizmalarını tanımlayıp, yaşam 
kalitesi artmış, “daha yaşanabilir”, “planlı” yaşam çevreleri sunan, “kentli hakları”nı tüm karar 
verme ve uygulama süreçlerine hâkim kalarak, katılımcı bir kentsel yaşam ve yönetim yapısı 
içinde mekânsal, sosyal ve ekonomik eşitsizlik ve dışlanma sorunları en aza indirilmiş üretim 
ekonomisinin hâkim olduğu, bilim, kültür, hizmet merkezi olarak gelişimini tamamlamış bir ilçe 
amaçlanmaktadır.  

Bu amaçla, planlama alanı ve bunlarla bütünleşen iş-işlemler belirlenmiş ve tüm bunların hayata 
geçebilmesi için oluşturulması gereken mekanizma ve uygulama araçları tanımlanmıştır.  
 
Planlama sınırlar içerisinde yapılan ve yapılması istenilen her türlü uygulama için en temel ve en 
önemli hukuki dayanağı 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri oluşturmaktadır.  Bu 
kanunun amacı, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen sağlık ve çevre şart-
larına uygun teşekkülünü sağlamak olarak belirlenmiştir.  

  

İMAR PLANINI 
YÖNLENDİREN 
FAKTÖRLER 

SAKARYA 
KENTİNİN 
GELİŞME 

EĞİLİMLERİ 

KENTSEL 
FONKSİYONLA

R  

JEOLOJİK 
ETÜTLER 

ALINAN 
KURUM 

GÖRÜŞLERİ 
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1.1.2. PLANLAMANI KAPSAMI 

23.07.2004 tarih ve 25534 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Bü-
yükşehir Belediyesi Kanunu’nun Geçici 2. maddesi uyarınca belirlenen Sakarya Büyükşehir Be-
lediyesi Belediye sınırları içinde karar getiren 79 ha büyüklüğündeki alan, Kocaali Merkez 2. 
Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın kapsamını oluşturmaktadır.  

Kanunun tanımladığı bu kapsam içinde, mevzuatın gerektirdiği ilke ve esaslara uyulması yasal 
bir zorunluluk olmakla birlikte, planlama çalışması bu gereklilikleri, bir ilkesel bütünlük ve ufuk 
genişliği içerisinde uygulamayı yönlendirecek stratejik yaklaşımlar bağlamında ele almayı seç-
miştir. Yürürlükteki mevzuat ve yeni üretilecek yasal düzenlemeler ile bu planda ortaya konulan 
ilke ve stratejiler bir bütün olup, bu plan ve buna bağlı olarak üretilecek tüm alt ölçekli planlarda 
söz konusu ilke ve stratejilere uyulması gerekmektedir.  

1.1.3. PLANLAMANIN HEDEFİ 

Doğal, çevresel, tarihi ve kültürel mirasını koruyup, geliştiren; kentsel yaşamın her alanında 
yüksek kaliteyi kentli yurttaşlara hakça sunan, kentsel karar verme mekanizmalarında katılımcı 
bir yaklaşım geliştiren yaşanabilir, sağlıklı, yaşam kalitesi artmış, kentsel, yarı kırsal ve kırsal ya-
şam çevreleri oluşturmak planlamanın hedefidir.  

Çalışma alanındaki kentsel fonksiyonlar kentin ihtiyaçları göz önünde tutularak yeniden düzen-
lenmiştir.  

Bu doğrultuda; 

 Ulaşım akslarının kademelendirilmesi ve alan içi dolaşımda sürekliliği sağlar hale geti-
rilmesi, 

 Mülkiyet kaynaklı sorunların çözülmesi, 
 1/25.000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ile uyum sorunlarının giderilmesi, 
 Sosyal donatı ihtiyacını karşılamak için ilave alan önerilmesi, 
 Alt merkezlerin oluşturulması, 
 Kurum görüşlerinin (Orman Su İşleri-SEDAŞ-TEİAŞ-DSİ- İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık./ 

Müd. vb. gibi) planlamayı yönlendiren faktörler olarak değerlendirilmesi, 

2.  ARAŞTIRMA VE VERI TOPLAMA 

2.1. GENEL DEĞERLENDİRME  

2.1.1. PLANLAMA ALANININ BÖLGESINDEKI YERI VE GENEL TANIMI 

Sakarya ili, Marmara Bo lgesi’nin batısında Çatalca- Kocaeli Bo lu mu ’nde yer almaktadır. İlin gü-
neyinde Bilecik, doğusunda Düzce, batısında Kocaeli illeri vardır. Kuzeyinde ise Karadeniz’e sı-
nırdır. Sakarya 4821 km²'lik yu zo lçu mu yle Tu rkiye topraklarının % 0.61'ini oluşturmaktadır.  

Kocaali ilçesi doğusu ve batısı dar vadilerle kesilen ve Karadeniz’e eğimli bir bölgede kurulmuş-
tur. Kuzeyde Karadeniz’den başlayan eğim, güneyde Çamdağı’nın zirvesindeki Fındıktepe’de 900 
metreye ulaşır. Doğu sınırını belirleyen Melen Çayı ve batı sınırını oluşturan Maden Deresi ara-
sında yer alan ilçenin yüzölçümü 315 kilometre kare olup, denizden yüksekliği 20 metredir. Do-
ğuda Akçakoca ve Cumaova, Güneyde Hendek, Batıda Karasu ilçesi ve Kuzeyde Karadeniz ile ta-
mamı kumsal olan bir kıyı şeridi ile tamamlanmıştır. 
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 İlçe merkezi, kıyıdan 2 km içeride kurulmuş olup yerleşim son yıllarda denize doğru gelişim 
göstermektedir. İlçenin çevre ilçe ve belli merkezlere uzaklığı; Akçakoca’ya 25 km, Hendek’e 35 
km, Karasu’ya 15 km, Adapazarı’na 70 km, İstanbul’a 178 km ve Ankara’ya 300 km’ dir İlçe yü-
zölçümünün %25’i (55.8 km2) orman alanı ile kaplı olup ağırlıklı olarak çam, çınar, kayın, ıhla-
mur, kestane ve kızılağaç türleri mevcuttur.  

2014 yılı Adrese Dayalı Nu fus Kayıt Sistemi Veri tabanına go re Sakarya ilinin toplam nu fusu 
932,706 kişi; merkez I lçe nu fusu 263,408 kişidir.  Planlama bo lgesi olan Kocaali’nin 2014 yılı nu -
fusu ise 21,800 kişidir.  

Kocaali İlçe Belediyesi sınırlarını kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı planlama 
alanı 2 etap halinde planlanmıştır. Bu planlama çalışmasına konu olan 1. etap planlama alanı 
yaklaşık 540 hektardır. 2. etap planlama alanı ise yaklaşık 76 hektardır.  

1. Etap planlama alanı 1/1000 ölçekli hâlihazırın; 

F25-C-18-D-1-B 

F25-C-18-D-1-C 

F25-C-18-D-2-A 

F25-C-18-D-2-B 

F25-C-18-D-2-C 

F25-C-18-D-2-D 

F25-C-18-C-1-A 

F25-C-18-C-1-B 

F25-C-18-C-1-C 

F25-C-18-C-1-D 

 
Paftalarında yer almaktadır.
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HARİTA 1: ÜLKE İÇERİSİNDEKİ YERİ  
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HARİTA 2: PLANLAMA ALANI SINIRI ve HALİHAZIR HARİTASI  

 

Kocaali/Merkez Planlama alanı Kuzey ve Doğu Alt Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yer al-
maktadır. Kocaali/Merkez, 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı  Büyükşehir Belediyesi-
nin 6365 sayılı oluru ile 13.06.2016 tarihinde onaylanmıştır.  

2.1.2. NÜFUS VE EKONOMİK YAPI 

 2.1.2.1.  DEMOGRAFİ 

Planlama Alanı olan Kocaali ilçe merkezinin 2014 yılı mevcut nüfusu 11816 kişidir.1985 yılından 2000 
yılına kadar nüfusu artış göstermiş, 2000 yılından 2014 yılı arası düşüşe uğramıştır.  

Kocaali ilçesinin yıllara göre kentsel ve kırsal nüfusları incelendiğinde, kentsel nüfusun 1980 yılından 
2013 yılına kadar arttığı, kırsal nüfusun ise azaldığı görülmektedir. 

2.1.2.2.  EKONOMİ 

Kocaali ilçesinin ekonomisi 2008 yılı itibarı ile; Yıllık ortalama 35.800 ton fındık üretimi ile Kocaali, Sa-
karya İli’nin en çok fındık üreten ilçesi konumundadır. Ancak iklim ve diğer sebeplerle ( aşırı yaz sıcak-
ları, az yağmur, soğuktan dolayı don ile yanma) bu miktar yıllara göre değişebilmektedir. Fındık tarı-
mında işletme ölçeği giderek küçülmekte, bu durum da yeni geçim alanları ve alternatif faaliyetler ara-
yışını hızlandırmaktadır. İlçede ekonomiye desteklemek için fındık dışında tavukçuluk, arıcılık ve süt sı-
ğırcılığı desteklenmektedir. Özellikle halk tıbbında da kullanılan Kestane balı Kocaali adına tescillene-
rek, üretimi artırılmaya çalışılmaktadır. 17 km'lik sahil bulunmasına rağmen balıkçılık gelişmemiştir. 
Liman veya balıkçı barınağı olamadığından balıkçılık küçük teknelere az sayıdaki kişi tarafından yapıl-
maktadır. Kocaaliye yeni kurulan 6500 m²'lik cam işleme fabrikası ilçenin en büyük sanayi tesisi olmuş-
tur. İlçede dört adet fındık kırma fabrikası faal olarak çalışmaktadır. İlçede tarımsal amaçlı sanayi tesisi 
olarak 10 adet fındık kırma fabrikası mevcut. Bu fabrikalardan 4 tanesi faaldir. Ayrıca ilçede 1 adet fın-
dık entegre fabrikası bulunmaktadır.  
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İlçe ekonomisinde ana eksen fındıktır. Toplam arazinin %64’ü tarım alanı, bunun da %95’i fındık bahçe-
si olarak kullanılmaktadır. Faal iş gücünün % 60’ı tarımla uğraşmaktadır. 2007 yılında ortalama 22.000 
ton fındık üretimi ile Kocaali, Sakarya İli’nin en çok fındık üreten ilçesi konumundadır. Ancak iklim ve 
diğer sebeplerle bu miktar yıllara göre 20.000-35.000 ton arasında değişebilmektedir. Fındık tarımında 
işletme ölçeği giderek küçülmekte, bu durum da yeni geçim alanları ve alternatif faaliyetler arayışını 
hızlandırmaktadır.  

Ancak, fındık dışındaki zirai faaliyetler genellikle aile ihtiyacını karşılayacak ölçüde kalmaktadır. 2007 
yılında 4.100 çiftçimize Doğrudan Gelir Desteği dosyası alınarak bilgisayar ortamında işlenmiştir. Top-
lam alan 89.445,773 dekardır.    

Kocaali’de 6’sı faal olan toplam alanı 2,45 dekar sera bulunmaktadır. İlçede 410 çapa makinesi diye ta-
bir edilen el traktörü ve 797 adet 4 tekerli traktör olmak üzere toplam 1207 traktör vardır. Fındık'a al-
ternatif olarak son yıllarda süt sığırcılığı ve tavukçuluk(broiler) ve arıcılık alanında gelişmeler başlamış-
tır. Balıkçılıkta ise 17 kilometre sahil şeridine mukabil yeterli seviyede üretim yapılamamaktadır. Balık-
çılıkla uğraşan kişilerin sayısı çok azdır ve bu kişiler küçük tekneler kullanmaktadırlar. Tavukçuluk ala-
nında broiler yetiştiriciliği ilçemizde gelişmektedir. 2007 yılında 25 broiler kümesinde 562.900 piliçten 
1138 ton tavuk eti üretilmiştir. İlçemizde yıllar itibariyle değişmekle birlikte 2010 yılında yaklaşık 
10.000 kg bal tüketime sunulmuştur. 

TUİK tarafından hazırlanan “Seçilmiş Göstergelerle Sakarya” raporundan alınan; Kocaali ilçesindeki iş-
lenen tarım alanlarının çeşitliliği ile uzun ömürlü bitkilere ilişkin alanların dağılımı aşağıdaki tabloda 
verilmiştir.  

Kocaali ilçesinin başlıca geçim kaynağı olan fındık üretimi miktarlarıda aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu 
tabloya göre 2013 yılında Kocaali ilçesinde 15007 ton fındık üretilmiştir. Türkiye ve Sakaryadaki 
üretimle karşılaştırıldığında Türkiye fındık üretiminin yaklaşık %3 ü, Sakarya il geneli fındık üretiminin 
yaklaşık %23’ü Kocaali ilçesinde üretilmektedir. 

TUİK tarafından hazırlanan “Seçilmiş Göstergelerle Sakarya” raporundan alınan; Kocaali ilçesindeki sı-
ğır, koyun, keçi ve kümes hayvanları sayısı ile süt üretimi ve bal üretimi miktarı aşağıdaki tabloda ve-
rilmiştir. 

Kocaali yakın zamanda modern konutlara ve tatil sitelerine kavuşmuştur. İlçenin doğal dokusunu boz-
madan inşaa edilen konutlar özellikle sakin bir mekan olma özelliğiyle ilgi görmektedir. Modern, tek ve-
ya iki katlı konutlar, siteler turizmi sektörüne katkı sağlamaktadır. 

Kocaeli- Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Bakanlar Kurulu Kararı’yla 
20.11.2006 tarih ve 2006/11264 sayı ile turizm merkezi ilan edilmesiyle birlikte planı 25.05.2010 tari-
hinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Böl-
geleri 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda 2.177 hektarı bulunan turizm ve gelişim bölgesinde 
Kaynarca İlçesi içerisinde yer alan 3 köy sınırı bulunmaktadır. Bu alanlar içerisinde orman alanları, ta-
rımsal niteliği korunacak alanlar, yaban hayatını geliştirme sınırı, kırsal yerleşim ve kırsal gelişme alan-
ları ile eko-turizm alanları bulunmaktadır. 

Kocaali de bulunan Melen Çayı rafting turizmine olanak sağlamaktadır. Rafting Turizmi vesilesiyle ilçe 
turizm yönünden gelişme potansiyeli göstermektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011 yılı verilerine 
göre yerli, yabancı turist sayısı ve geceleme sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

2.1.2.3.  SOSYAL YAPI 

Kocaali ilçe merkezinde bulunan kentsel sosyal altyapı alanlarının alan dağılım tablosu aşağıda veril-
miştir. Bu tabloya bakıldığında sosyal donatı alanları planlama alanının % 1.28’lik kısmını oluşturmak-
tadır.  
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Kocaali ilçe merkezinde, 6 adet ilköğretim okulu bulunmakta, 1 adet lise, 4 adet sosyal ve kültürel tesis 

alanı,2 adet tesisi, 9 adet cami ve 1 adet spor alanı sosyal donatı alanları olarak planlama alanı sınırla-

rında faaliyet göstermektedir.  

2.1.3. TARİHSEL GELİŞİM 

Kocaali Orhan Gazi döneminde Konuralp tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Kocaali ilçe mer-
kezinin ilk yerleşim yeri Ceharköy, Alandere ve Hızar Mahalleleri olup 1900 yılların başında deniz sevi-
yesinden yaklaşık 15 metre yükseklikte olan şimdiki yerine kurulmuştur. 1954 yılında Bucak, 1987 yı-
lında ilçe haline gelmiştir.  Kocaali de 8 mahalle, 1 belde ve 29 köy bulunmaktadır. 

2.1.3.1. TARİHSEL ÇEVRE 

Kestanepınarı, Sakarya ilinin Kocaali ilçesine bağlı bir mahalledir. 12.11.2012 tarihli yeni büyükşehir 
kanunu ile köy iken Kocaali ilçesine bağı mahalle yapılmıştır. 

Sakarya iline 82 km, Kocaali ilçesine 16 km uzaklıktadır. Hendek ilçesine 32 km uzaklıktadır. Köyün ik-
limi, Batı Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Köyün ekonomisi fındık tarımına dayanmaktadır, 
hayvancılık ihtiyaca yöneliktir. 

Melen Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Sakarya ilinin, Kocaali ilçesinde Melen Çayı üzerinde yapılmak-
ta olan barajdır. Barajın asıl işlevi Büyük Melen Projesi kapsamında İstanbul'a içme suyu temin etmek-
tir. 

Maden Deresi: Çam Dağı’ndan doğan Maden Deresi, Kocaali’nin batısından Karadeniz’e dökülür. 30 
km’ lik uzunluğa sahiptir. Bu derenin en önemli özelliği eski baraj ve maden kalıntıları arasından akan 
şelalesiyle görsel bir şölen sunmasıdır. 

2.2. FİZİKSEL YAPI  VE ÇEVRESEL ANALİZLER  

Alanda yapılan doğal yapı ve  fiziksel çevre analizler; 
 Jeomorfolojik Yapısı 
 Eğim Durumu 
 Yükseklik Durumu 
 Deprem Durumu 
 Jeolojik Durum, 
 Bitki Örtüsü, 
 Kıyı Kenar, 
 DSİ Durum, 
 Toprak Kabiliyeti, 
 Sosyal Altyapı Alanları, 
 Sanayi ve Küçük Sanayi Alanları, 
 Enerji Durumu (ENH), 
 Kanalizasyon, 
 İçme Suyu Şebekesi, 
 Arazi Kullanımı, 
 Kat Adedi, 
 Taşıyıcı Sistem, 
 Yapı Kalitesi 
 Mülkiyet 
 Parsel Büyüklüğü ve 
 Konut Dokusu analizleridir.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lk%C3%B6%C4%9Fretim
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sakarya_(il)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kocaali,_Sakarya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mahalle
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkiye%27de_Bat%C4%B1_Karadeniz_%C4%B0klimi&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sakarya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kocaali,_Sakarya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Melen_%C3%87ay%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_Melen_Projesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
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Bu analizler sonucunda;  

Eğim Durumu: Kocaali İlçe merkezi eğim durumuna bakıldığında mevcut yerleşim alanlarının kuzeyi 
genellikle %1 ile %5 eğim aralığında iken, güney kesimlerde  %13’lere çıkmaktadır.  

Yükseklik Durumu: Kocaali ilçe merkezi planlama alanı yükseklik durumuna bakıldığında alanın deniz 
seviyesinden yüksekliği ortalama 50m’dir. 

Deprem Durumu: Sakarya İli 1. Derece deprem kuşağında bulunmaktadır. İlin kuzeyinde kalan küçük 
bir alan ise 2. Derece deprem kuşağındadır. 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce dep-
remleri bölgede büyük can ve mal kayıplarına yol açmıştır. Sakarya ili içinde 81.702 konut ve işyeri çe-
şitli düzeylerde hasar görmüştür. Sakarya ili doğu-kuzeybatı ve doğu güneybatı doğrultulu iki ana diri 
fay hattı üzerinde oturmaktadır. İl geçmişindeki depremler de göz önüne alınarak deprem riski çok 
yüksek bir bölgedir. Bu durum yapılaşma koşullarını doğrudan etkilemektedir. 
 
Sakarya ilinin geneli 1. Derece deprem bölgesinde iken kuzeyde bir kısmı 2.derece deprem bölgesinde 
kalmaktadır. Aşağıdaki haritalarda hem Sakarya il genelinin hem de planlama alanı olan Kocaali ilçe 
merkezinin bulunduğu deprem bölgesi ve diri fay hatları verilmiştir. Planlama Alan sınırına en yakın fay 
hattı alanın güneyinde, Hendek ilçesi sınırlarında kalan “Olası Kuvaterner Fay Hattı” olarak görülmek-
tedir. 

Maden Durumu:  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu ve aşağıda verilen 
Sakarya ili maden haritasına göre, planlama alanı olan Kocaali ilçe merkezinde herhangi bir maden ya-
tağı ve işletmesi bulunamamaktadır. İlçe sınırları geneline bakıldığında bakır-kurşun-çinko madenleri-
ne ilişkin işletmeler yer aldığı görülmektedir.  

Jeolojik Durum:  

21.06.2000 tarihinde onaylanan Kocaali Belediyesi Yerleşim Alanlarının Jeolojik ve 
Jeoteknik Etüt Raporu’nda;  

 
1. Bu rapor, Kocaali Belediyesi sınırları içerisinde yer alan imar planları daha önceden hazırlanmış 

toplam 800 Hektar alana sahip bölgenin jeolojik ve jeoteknik özelliklerini, ortaya çıkartmak ama-
cıyla "Alkon Mühendislik İnşaat Taahüt Ticaret Turizm Ltd.Şti.” tarafından yapılan çalışmaları 
kapsar. 

2. Etüt alanı içerisinde ekli jeolojik haritada da görüleceği üzere ilçe merkezinden güneye doğru sırt-
larda Eosen yaşlı, kiltaşı, silttaşı, kumtaşı marn ardalanmasından oluşan flişler (Örencik Formas-
yonu), sahil kesiminde ise Plio Kuvaterner (PLQ) yaşlı kumlar yer almaktadır. 

3. Etüt alanının 1/25000 ve 1/1000 ölçekli jeoloji ve mühendislik jeolojisi ve eğim haritaları yapıl-
mıştır. 

4. Arazi çalışmalarının kapsamında 13 adet temel sondaj kuyusu açılmıştır. Açılan kuyulardan siste-
matik olarak toplam 65 adet bozulmuş,1 adet bozulmamış numune alınmış, bu numunelerin 24 
adedi üzerinde çeşitli zemin mekaniği laboratuvar deneyleri gerçekleştirilmiştir. Sondaj çalışmala-
rı sırasında YAS seviyesi ölçümleri yapılmıştır. Kuyulardan alınan su numuneleri üzerinde beton 
temas sularının zararlı etkinlik derecelerini tespit etmek amacıyla su kimyasal deneyleri yaptırıl-
mıştır. Ayrıca etüt alanı içerisinde sismik refraksiyon (kırılma) etütleri gerçekleştirilmiştir. 

5. YAS ölçümlere göre kumsalda YAS seviyesi 0.5 - 2.00 m arasındadır. Flişlerde kuyu derinliği boyun-
ca yer altı su seviyesi ölçülememiştir. Ancak YAS seviyesinde mevsimsel şartlara bağlı olarak yükse-
lip alçalabileceği göz önüne alınmalıdır. Yer altı suyunun temel betona zararlı etkinlik derecesi za-
yıf çıkmıştır. 
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6. Sahil şeridinden 2-4 km içerilere doğru yayılım gösteren kıyı çökelleri (Plio- Kuvaterner yaşlı alüv-
yon) genel olarak %90 - 98 oranında ince - orta taneli kum yer yer siltli ve killi az ince çakıllı sevi-
yeler içermekte olup, birleştirilmiş- zemin sınıflama sisteminde grup sembolü SP dir. Arazi ve labo-
ratuvar çalışmalarından elde edilen veriler çerçevesinde, çok genel olarak kumların 0.0 - 3,0 m ke-
simi siltli ince kumda oluşmakta ve gevşek-orta sıkı zemin sınıfı içerisinde, 3,0 - 6,0 m (veya daha 
derin) kesimi ise genel olarak ince-kaba taneli yer yer denizel kabuklu (kavkılı) seviyeler içeren or-
ta sıkı( yer yer sıkı) zemin sınıfı içerisinde, 6.0 - 10.0 m ve daha derinlerde yer alan kesim ise genel 
olarak az çakıllı orta taneli kum, sıkı - çok sıkı zemin grubu içerisine yerleştirilir. Ancak bu seviye-
lerin noktasal olarak değişkenlik gösterebileceği göz önünde tutulmalıdır. Zemin grubu ve yerel 
zemin sınıfları ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

7. Şehir merkezinden başlayan ve sırtları oluşturan kiltaşı, silttaşı, kumtaşı ve marn tabakalarının 
ardalanmasından oluşan ve bölgede geniş yayılım gösteren ilişler (Eosen yaşlı Örencik Formasyo-
nu) yüzey kesimleri yaklaşık 1,0 - 2,0 m. lik kesimi atmosferik etkiler ile tamamen ayrışmış durum-
dadır. Tamamen ayrışmış kesimler noktasal olarak değişkenlik gösterebilecektir. Bu seviyeden 
sonra 5-8 m derinliğe kadar ulaşan çok ayrışmış-orta ayrışmış durumdaki seviyeler yer almakta-
dır. Yerinde yapılan çalışmalardan elde edilen veriler çerçevesinde bu kesim C Zemin Grubu içerisi-
ne, Yerel zemin sınıfı için Z2 içerisine yerleştirilir 

8. Taşıma gücü hesaplamaları sonucunda, alüvyonun çok genel olarak 0,0-3,0 m kesimde yer alan 
gevşek-orta sıkı kumlar (noktasal olarak bu derinlikler farklılık göstermesi beklenmelidir) için 
emniyetli taşıma gücü (qa) =0,7 -2,2 kgf/cm2, 3,0 - 6,0 m kesimde yer alan sıkı kumlar için ise 0,9 - 
2,6 kgf/cm2 arasında oldukça değişken değerler elde edilmiştir. Flişler için (kiltaşı, kumtaşları) 
tamamen ayrışmış kesimler emniyetli taşıma gücü 2,0-4,0 kgf/cm2 değerleri elde edilmiştir. Çok-
orta ayrışmış kumtaşları ve marnlar için 4,0 kgf/cm2 değerler alınması uygundur. 

9. Yapılan hesaplamalardan elde edilen değerlere bakıldığında, etüt alanı içerisinde geniş yayılım 
gösteren kumların (alüvyonun) sıkılıklarına ve kiltaşı, kumtaşlarının(fliş) ayrışmaya bağlı olarak 
özellikleri değişkenlik sunmaktadır. Bu nedenle yapılacak parsel bazındaki etütler ile parsele ait 
zemin şartları ayrıntılı olarak araştırılmalı ve temel derinliği ve temel boyutları elde edilecek te-
mel zemin verileri çerçevesinde projelendirilmelidir. 

10. Flişleri üst seviyelerdeki tamamen ayrışmış kesimler kaldırıldıktan sonra temel altında yer alacak 
çok-orta ayrışmış kiltaşı, kumtaşı ve killi kireçtaşı (fliş) zeminlerin taşıma güçleri yüksektir (qa= 
4,0 kg/cm2). Bu değer deki zemin emniyet gerilmesi alındığında konutlar için temel boyutları kü-
çük çıkacaktır. Bu da deprem anındaki stabilité açısından uygun olmayacaktır. Bu nedenle ilişlerde 
özellikle konutlar için zemin emniyet gerilmesi (aem) 2 kg/cm2 alınması uygun olacaktır. Temelle-
rin devrilmelere karşı yeterli derinlikte açılmasına dikkat edilmeli veya gerekli önlemler alınmalı-
dır. Bu yükler altında oturma sorunu olmayacaktır. 

11. Birinci derecede deprem bölgesi içerisinde yer alan etüt alanında deprem yüklerine göre tahkik 
yapıldığında zemin emniyet gerilmesi % 20 oranında artırılması önerilir. 

12. Sismik etütler sonucunda, alüvyon zeminin hakim periyodu (T0) 0.50-0.59 s, tamamen ayrışmış iliş-
lerde ise, 0.68 s dir. 

13. Sıvılaşma analizleri sonucunda, etüt alanında genel olarak 0.0 -3.0 m kesiminde yer alan suya 
doygun D50 = 0.22 -0.30 mm ince orta taneli gevşek-orta sıkı kumlar için M = 7.5 şiddetindeki bir 
depremde amax= 0.40 g’ ye ulaşması durumunda sıvılaşma riskinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. 
Ancak şu nokta unutulmamalıdır ki bu derinlik yer yer farklılık gösterebilecektir. Daha derinlerde 
yer alan sıkı - çok sıkı kumlar sıvılaşma riski taşımamaktadır. 

14. Sıvılaşma riski taşıyan kesimlerde yapı inşaatlarının temelini oluşturan yapı elemanları sıvılaşma-
nın etkilerini karşılayabilecek şekilde tasarlanmalı ve uygun projeler üretilmelidir. Temel alt sevi-
yesinin taşıma gücü yüksek sıkı ve zemin hakim periyodunun daha düşük zemine ulaşılması, bunu 
sağlamak içinde özellikle bodrumlu, ve radye temel üzerine oturan az katlı rijit yapılar şeklinde 
yapılaşmaya gidilmesinin önerilmesi uygun görülmüştür. 

15. Arazi çalışmaları, yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda etüt alanı içerisinde heyelan, ka-
ya düşmesi, çığ, gibi doğal afet riski bulunmamaktadır. Etüt alanı ve çevresinde büyük depremlere 
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neden olacak en önemli tektonik unsur "Kuzey Anadolu Fayı (KAF)” olup, Karasu ilçesinin yaklaşık 
35 km güneyinden geçmektedir. 

16. Etüt alanı, Bakanlar Kurulunun 18 Nisan 1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe giren, 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığınca hazırlanan “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası” na göre 1. Dere-
ceden deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır. Bu bölgede inşa edilecek yapılar için etkin, yer iv-
mesi (amax) 0.40 g alınmalı ve dinamik yatay yükler buna göre hesaplanmalıdır. 

17. Elde edilen bilgilerin ışığı altında yeni yerleşim alanlarının ilçenin güneyinde yer alan topoğrafik 
eğimlerinin %25 altında olan fliş birimlerinin bulunduğu kesimlere (tarla, orman vb. gibi diğer 
çevre faktörleri de göz önüne alınmak koşuluyla) yönlendirilmesi uygun olacaktır. Kumlarla kaplı 
alanların az katlı, madde 14 de belirtilen açıklamalara uygun yapılar, parklar, çay bahçeleri, spor 
alanları, gezinme yolları, vb. şekilde değerlendirilmesi önerilir. 

18. 17.12.1999 ve 12.11.1999 da meydana gelen depremlerden sonra zeminde ve binalarda deprem 
etkisi incelenmeli, temel ve üstyapının güçlendirilmeye gerek olup olmadığı araştırılmalıdır. 

Sonuç önerilerine yer verilmiştir.  

Bitki Örtüsü ve Orman Durumu:  Planlama alanında; ağaçlık alan, fundalık, kuru tarım alanları ve fındık 
bahçeleri bulunmaktadır. Kentin ekonomisinde fındık bahçeleri ve tarım alanları büyük rol oynamakta-
dır. Kocaali/Merkez Planlama Alanı sınırları içerisinde orman arazisi bulunmamaktadır. 

Toprak Sınıfları Analizi:  
Kocaali/Merkez ilçe planlama Sakarya İl Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sınırlarına ilişkin toprak sınıf-
ları verisine göre, 2., 4., 6., 7., ve 8. Sınıf tarım toprakları bulunmaktadır. 2 ve 4. Sınıf tarım toprakları 
toprak işlemeli tarıma elverişli arazilerdir. 6. ve 7. Sınıf tarım toprağı toprak işlemeli tarıma elverişsiz 
arazilerdir. 8. Sınıf tarım toprakları tarıma elverişsiz arazilerdir.  

Enerji Durumu: TEİAŞ’dan alınan kurum görüşlerine göre Kocaali ilçe merkezi Planlama Alanı Sınırları 
içerisinde Mahallenin enerji ihtiyacını karşılayan Orta Gerilim Enerji hatları ve alanın güneyinden geçen 
Yüksek Gerilim Hattı bulunmaktadır. 

2.3. FİZİKİ MEKAN ARAŞTIRMASI VE KENTSEL ALAN KULLANIMI  

2.3.1.  ARAZİ KULLANIMI 

Kocaali/Merkez Planlama Alanı Sınırları içerisinde yapılan arazi kullanım çalışması ile meskun konut 
alanları, kentsel çalışma alanları, sosyal donatı alanları, teknik altyapı alanları, tarım alanları tespit 
edilmiştir. Bu alanların alan büyüklüklerini gösteren tablosu ve arazi kullanım haritası aşağıda verilmiş-
tir. 
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Tablo 1:KOCAALİ/MERKEZ 1. Ve 2.ETAP ARAZİ KULLANIMI ALAN DAĞILIM TABLOSU  

 

 

 

 

 

 

ALAN (m²) %

Konut Yerleşme Alanları Konut Alanı 1,572,288 23.05

Belediye Hizmet Alanı 7,628 0.11

Resmi Kurum Alanları 8,157 0.12

Akaryakıt İstasyonu 4,028 0.06

Asker Alan 44,867 0.66

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Alanı 4,643 0.07

Küçük Sanayi Alanları 52,968 0.78

Depo 14,108 0.21

Açık Spor Alanları 16,307 0.24

İlkokul 40,530 0.59

Lise 5,541 0.08

Cami 13,717 0.20

Sağlık Tesis Alanı 5,026 0.07

Sosyal Tesis Alanı 6,649 0.10

Ağaçlık Alanlar 1,078,094 15.80

Çayır Alanları 545,956 8.00

Boş Alanlar 361,619 5.30

Fındıklık 554,401 8.13

Sera 1,307 0.02

Mezarlık 19,296 0.28

Tarım Alanı 1,597,006 23.41

Parklar 24,664 0.36

Teknik Altyapı Alanları 2,864 0.04

Dere-Kanal 24,895 0.36

Yollar-Otoparklar-Refujler 815,111 11.95

6,821,671 100.00Toplam Alan

Kentsel Çalışma Alanları

Kentsel Sosyal Altyapı 

Alanları 

Kullanım Biçimi

Açık ve Yeşil Alanlar

Kentsel Teknik Altyapı
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HARİTA 3 : KOCAALİ/MERKEZ ARAZİ KULLANIM HARİTASI  
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3. SENTEZ  

3.1. SENTEZ  

Kocaali merkezinin gelişme alanlarının planlanacağı bölgelerin belirlenmesi ve planlama çalış-
malarına kaynak teşkil etmesi amacıyla fiziksel ve çevresel sınırlamaları gösteren bir sentez ha-
zırlanmıştır.  

Bu senteze göre; 

Kentsel gelişmeyi kısıtlayıcı nitelikte büyük ve çok önemli eşiklerden ilki alanın kuzeyinde yer 
alan tarım alanlarıdır. Güneyde ve batıda yer alan fundalık ve yerleşimin iç kesimlerinde yer alan 
fındıklık alanları da gelişmeyi kısıtlayıcı en önemli etkenlerdir. İkinci kısıtlayıcı faktör Kocaali / 
Merkezinin kuzeyinden geçen karayolu geçişidir. Alandaki enerji nakil hatları da diğer kısıtlayıcı 
öğeler olarak değerlendirilmiştir. 

Planlama Alanı fiziksel yapı analizlerine göre, yerleşim için en uygun alanlar kentin jeolojik, je-
omorfolojik, topografik, toprak sınıfı gibi kriterlerin değerlendirilmesi ile belli bir eşik analizi 
doğrultusunda belirlenmiştir.   

Kuzeyde Karadeniz, güneyde eğimli arazilerdeki tarım alanları, fundalık ve fındık bahçeleri ile 
sınırlı Kocaali/Merkez Planlama Alanı geneli 6, 7 ve 8. sınıf tarıma elverişsiz toprak sınıfı ile 2,  4. 
sınıf tarıma elverişli toprak sınıflarından oluşmaktadır.
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HARİTA 4:KOCAALİ/MERKEZ 1.VE 2.ETAP SENTEZ HARİTASI 
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4.  MEVCUT PLAN KARARLARI 

Planlama çalışması yapılan alanda,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 28.02.2014 tarih ve 3171 
sayılı olur ile onaylanan 1/100,000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığın-
ca 28.02.2014 tarih ve 3173 sayılı oluru ile onaylanan 1/25,000 ölçekli Kuzey ve Doğu Planlama 
Alt Bölgesi bulunmaktadır. 

Planlama çalışması yapılan alanda daha önce Büyükşehir Belediyesince 6365 sayılı oluru ile 

13.06.2016 tarihinde onaylanan Kocaali/Merkez, 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar 

Planı bulunmaktadır.  
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HARİTA 5:KOCAALİ/MERKEZ PLANLAMA ALANININ 1/25000 KUZEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ PLANINDAKİ YERİ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KOCAALİ/MERKEZ 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU ND İMAR İNŞ. TİC. A.Ş. ŞTİ.                                           

RAPORU| DOĞUKAN İMAR İNŞ. LTD. ŞTİ.                                           
SAYFA 17 

HARİTA 6: KOCAALİ/MERKEZ 1/5,000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE NAZIM İMAR PLANI 
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TABLO 2: KOCAALİ/MERKEZ 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE NAZIM İMAR PLANI 
ALAN DAĞILIM TABLOSU 

 

Tablo 3: KOCAALİ/MERKEZ 1/5000 REVİZYON ve İLAVE İMAR PLANINA GÖRE NÜFUS 
DAĞILIMI 

 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 13.06.2016 tarih ve 6365 sayılı karar ile onaylanan 
1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı, alan dağılım tablosu ve nüfus yoğunluklarına 
göre belirlenen planlama alanı nüfusu 47,050’dir.   

 

 

 

 

 

 

ALAN (m²) GENEL ALAN (m²) ORAN (%)

GELİŞME KONUT ALANLARI DÜŞÜK YOĞUNLUK 100 Kişi/Ha 1,385,829.00 1,385,829.00 22.17

DÜŞÜK YOĞUNLUK 100 Kişi/Ha 1,154,222.00 18.47

ORTA YOĞUNLUK 200 Kişi/Ha 508,110.00 8.13

SANAYİ ALANLARI DEPOLAMA ALANI 134,787.00 134,787.00 2.16

BELEDİYE HİZMET ALANI 17,989.00 0.29

İDARİ HİZMET ALANI 7,321.00 0.12

TİCARET + KONUT ALANI (TİCK) 796,681.00 12.75

TİCARET ALANI (T2) 9,121.00 0.15

PAZAR ALANI 19,019.00 0.30

KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI 165,225.00 2.64

AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI 9,067.00 0.15

ANAOKULU ALANI 13,211.00 0.21

İLKOKUL ALANI 49,923.00 0.80

ORTAOKULU ALANI 29,485.00 0.47

LİSE ALANI 14,539.00 0.23

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANI 18,632.00 0.30

SAĞLIK TESİS ALANLARI SAĞLIK TESİSİ ALANI 30,207.00 30,207.00 0.48

KÜLTÜREL TESİS ALANI 12,992.00 0.21

SOSYAL TESİS ALANI 20,832.00 0.33

İBADET ALANLARI CAMİ 39,429.00 39,429.00 0.63

AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR MEZARLIK ALANLARI 21,059.00 21,059.00 0.34

PARKLAR 639,392.00 10.23

REKREASYON ALANI 2,091.00 0.03

AÇIK SPOR TESİSİ ALANI 30,060.00 0.48

FUAR-PANAYIR ALANI 39,492.00 0.63

MEYDAN 4,011.00 0.06

TEKNİK ALTYAPI ALANI 8,606.00 8,606.00 0.14

SU YÜZEYİ 1,067.00 1,067.00 0.02

ULAŞIM ALTYAPI ALANLARI YOLLAR 1,068,423.00 1,068,423.00 17.09

6,250,822.00 6,250,822.00 100.00

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR

TEKNİK ALTYAPI ALANLARI 

TOPLAM

PARKLAR VE AÇIK  ALANLAR 736,105.00

TEKNİK ALTYPI ALANLARI

33,824.00

SOSYAL ALTYAPI ALANLARI

EĞİTİM TESİS ALANLARI

SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANI

1,662,332.00

111,251.00

25,310.00

805,802.00

193,311.00

ALAN ADLARI

KAMU HİZMET ALANLARI

KENTSEL ÇALIŞMA 

ALANLARI

MESKUN KONUT ALANLARI

KENTSEL YERLEŞİM 

ALANLARI 

KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI

TİCARİ ALANLAR 

 ÖNERİLEN EMSAL ARALIĞI ALAN (Hektar) BRÜT YOĞUNLUK NÜFUS

0.40 - 0.60 138 100 13,800

0.40 - 0.60 115 100 11,500

0.60 - 1.20 50 200 10,000

0.90 - 120 33 100 3,300

1.20 - 160 11 150 1,650

1.60 - 2.00 34 200 6,800

47,050TOPLAM NÜFUS

ALAN ADLARI

DÜŞÜK YOĞUNLUKLU GELİŞME KONUT ALANI

DÜŞÜK YOĞUNLUKLU MESKUN KONUT ALANI

ORTA YOĞUNLUKLU MESKUN KONUT ALANI

KONUT + TİCARET ALANI (TİCK)

KONUT + TİCARET ALANI (TİCK)

KONUT + TİCARET ALANI (TİCK)
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5. PLAN KARARLARI  

Planlama çalışması 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planında belirlenen 2. Etap 
planlama alanına uygun bir Uygulama İmar Planı hazırlanmasını kapsamaktadır. Kocaa-
li/Merkez 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 2030 yılı projeksiyon nüfusu 3,550 kişi 
kabul edilerek mevcut plan konut alanları, ulaşım sistemi ve sosyal donatı alanları ile bir bütün 
olarak ele alınarak hazırlanmıştır. Planlama alanındaki konut alanlarının büyüklüğü ve nüfus he-
sapları Tablo 4’te detaylı olarak incelenmiştir.  

Planlama çalışmasını yönlendiren temel faktörler, 

 Üst ölçekli Plan Kararları, 

 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, 

 Kurum Görüşleri (Orman Su İşleri-SEDAŞ-TEİAŞ-DSİ- İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık vb.) 

 Mevcut ulaşım bağlantıları ve sürekliliğinin sağlanması, 

 Yeşil ve yaya akslarının sürekliliğinin sağlanması, 

 Nüfusun gerektirdiği sosyal donatı alanlarının yeterliliğinin sağlanmasıdır. Bu temel fak-
törler kapsamında plan çalışması aşağıdaki başlıklara göre irdelenmiştir. 

TUİK’ten alınan verilere göre 2013 yılı hane halkı büyüklüğü 3,37 olarak kabul edilmiş ve mev-
cut emsal aralıklarına göre kabul edilen yoğunluk aralıkları belirlenmiştir. Planlama alanında 
bulunan gelişme ve meskûn konut alanlarına ait emsal aralıkları, alanlar ve nüfus dağılımı aşağı-
daki tabloda verilmiştir. 

Tablo 4:  KOCAALİ/MERKEZ 1/1000 REVİZYON İMAR PLANINA GÖRE NÜFUS DAĞILIMI  

 

5.1. KONUT ALANLARI VE NÜFUS 

GELİŞME KONUT ALANLARI: 

 DÜŞÜK YOĞUNLUKLU KONUT ALANLARI: 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım 
İmar Planında yoğunluğu 100 ki/ha olarak ön görülmüş düşük yoğunluklu gelişme konut 

alanları;  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapılaşma koşulları; Emsal=0,75 ve 

Yençok=9,50 metre olacak şekilde düzenlenmiştir. Planlama alanında bulunan düşük yo-

ğunluklu gelişme konut alanı 12,4 hektardır. 

MESKÛN KONUT ALANLARI: 

 DÜŞÜK YOĞUNLUKLU KONUT ALANLARI: 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım 

İmar Planında yoğunluğu 100 ki/ha olarak ön görülmüş düşük yoğunluklu meskun konut 
alanları;  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapılaşma koşulları; Emsal=0,75 ve 

Yençok=9.50 metre olacak şekilde düzenlenmiştir. Planlama alanında bulunan düşük yo-

ğunluklu meskun konut alanı 7,9 hektardır. 

 

Konut Kullanım Emsal Kat Alan (M²) Daire Büyüklüğü İnşaat Alanı (M²) Daire Sayısı Kişi

Konut Gelişme (Düşük) 0.75 3 124,676 200 93,507 468 1,777

Konut Meskun (Düşük) 0.75 3 79,979 200 59,984 300 1,140

Ticaret + Konut (Emsal=1.20) 0.80 4 35,758 175 28,606 163 621

3,538TOPLAM NÜFUS
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5.2. KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI 

Planlama alanındaki kentsel çalışma alanları; Toptan Ticaret Alanları (TT), Ticaret + Konut Alan-

ları (TİCK), Pazar Alanları, Depolama Alanları (D), Kamu Hizmet Alanları, Belediye Hizmet alan-

ları, İdari Hizmet Alanlarıdır. 

KAMU HİZMET ALANLARI: Mevcut imar planlarında bulunan Kamu Hizmet Alanlarının büyük 

çoğunluğu korunarak yeniden düzenlenmiştir. İsim ve gösterimleri yeni yönetmeliğe göre dü-

zenlenmiş ve yapılaşma koşulları;  Emsal=0.60, Yençok =9.50 metre olarak belirlenmiştir. 

BELEDİYE HİZMET ALANLARI: Mevcut imar planlarında bulunan Belediye Hizmet Alanları ge-

nişletilerek yeniden düzenlenmiştir. İsim ve gösterimleri yeni yönetmeliğe göre düzenlenmiş ve 

yapılaşma koşulları; Emsal=0.60, Yençok =9.50 metre olarak belirlenmiştir. 

İDARİ HİZMET ALANI: Bu alan önceki imar planının da öngördüğü hali ile korunmuştur. İsim ve 

gösterimleri yeni yönetmeliğe göre düzenlenmiş ve yapılaşma koşulları; Emsal=0.60, Yençok 

=9.50 metre olarak belirlenmiştir. 

DEPOLAMA ALANLARI(D): Büyük alan kullanımı gerektiren inşaat malzemesi, tarımsal üretim, 
pazarlama vb. yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde içermeyen depolama faaliyetleri ger-
çekleştirilebilecek alanlardır. Emsal=0.60, Yençok =9.50 metre olarak belirlenmiştir. 

TOPTAN TİCARET ALANLARI (TT): Büyük alan kullanımı gerektiren ticari işletmeler, inşaat 
malzemesi, oto galeri, tarımsal üretim, pazarlama, nakliyat ambarı, toptancı halı, pazarlama ve 
depolama alanları, tır ve kamyon parkı ve benzeri tesisler ile çevre sağlığı yönünden gerekli ted-
birler alınmak kaydıyla mermer, hurda, teneke, kağıt, plastik gibi maddelerin organize bir şekil-
de depolanması ve işlenmesine yönelik faaliyetler ile bunlara ilişkin sosyal ve teknik altyapı te-
sislerinin de yer aldığı alanlardır. Emsal=0.60, Yençok =12.50 metre olarak belirlenmiştir. 

PAZAR ALANLARI(P): Bu alanlar öncelikle bölgesine hizmet götürmek amacıyla oluşturulmuş 
ve içerisinde perakende satış yapılan açık veya kapalı semt pazarlarının bulunacağı alanlardır. 
Emsal=0.60, Yençok =9.50 metre olarak belirlenmiştir. 

TİCARET+KONUT ALANLARI (TİCK) : Planlama alanının merkez bölgesinde konut ve ticaret 
kullanımları birlikte yer alacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu alanlar Nazım İmar Planında 
Brüt Yoğunluk 100 Kişi / Hektar ve 200 Kişi / Hektar şeklinde bölgenin gereksinimlerine göre 2 
farklı yoğunluk gurubu olarak belirlenmiştir. 
 200ki/ha yoğunluklu Ticaret + Konut alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 

yapılaşma koşulları; Emsal=1,20 ve Yençok=13.50 metre olarak düzenlenmiştir.  

5.3. AÇIK VE YEŞİL ALANLAR  

PARKLAR: Mevcut imar planlarında bulunan Park Alanları nüfusun ihtiyacını karşılayacak ve 
sürekliliği sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

FUAR PANAYIR VE FESTİVAL ALANLARI: Fuar Alanları yapılaşma koşulları Emsal=0.10 ve 
Yençok=6.50 metre olarak düzenlenmiştir.  

5.4.KENTSEL SOSYAL ALTYAPI 
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EĞİTİM TESİSİ ALANLARI: Planlama alanında bulunan eğitim tesisleri 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı gösterim tekniğine göre gösterilmiştir.   

 Lise Alanları: Eğitim Tesisi Alanları altında gösterilen Lise Alanları mevcut durumu ko-
runarak nüfusun ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu alanlarda 
yapılaşma koşulları Emsal=0.60 ve Yençok=12.50 metredir. 

SAĞLIK TESİS ALANLARI: Planlama alanında 2,1 ha büyüklüğünde sağlık tesisi alanları bulun-
maktadır. Bu alanlarda yapılaşma koşulları Emsal=0.60 ve Yençok=6.50 metredir.  

KÜLTÜREL TESİSİ ALANLARI: Planlama alanında bulunan kültürel tesisi alanları 0,8 ha büyük-
lüğündedir. Bu alanlarda yapılaşma koşulları Emsal=0.60 ve Yençok=9.50 metredir.  

SOSYAL TESİSİ ALANLARI: Planlama alanında bulunan sosyal tesis alanları mevcut durumu ko-
runarak nüfusun ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu alanlarda yapılaşma 
koşulları Emsal=0.60 ve Yençok=9.50 metredir.  

İBADET ALANLARI: Planlama alanında bulunan ibadet alanları mevcut durumu korunarak nü-
fusun ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Planlama alanı içerisinde bulunan 
İbadet Alanlarının toplam alanı 2.7 hektardır.  

5.5.KENTSEL TEKNİK ALTYAPI 

TEKNIK ALTYAPI ALANLARI: Mevcut imar planlarında bulunan Teknik Altyapı Alanları mevcut 
durumu korunarak nüfusun ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu alanlarda 
yapılaşma koşulları; Emsal=0.60 ve Yençok=6.50 metredir.  

Planlama çalışmasına konu olan Kocaali/Merkez 1. etap planlama alanının kentsel kullanım 
alanlarının alan dağılımı tablosu aşağıda verilmiştir. 

Tablo 5: KOCAALİ MERKEZ 2. ETAP 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ALAN 
DAĞILIM TABLOSU 

 

 

ALAN (m²) %

Konut Gelişme (0.75) 124,676 15.80

Konut Meskun  (0.75) 79,979 10.13

Resmi Kurum Alanları 1,374 0.17

İdari Hizmet Alanı 2,065 0.26

Belediye Hizmet Alanları 1,937 0.25

Pazar Alanı 15,830 2.01

Toptan Ticaret Alanı 59,238 7.51

Ticaret + Konut Alanı(1.20) 35,758 4.53

Depolama Alanı 105,986 13.43

Lise Alanı 6,786 0.86

Sağlık Tesis Alanı 4,972 0.63

Kültürel Tesis Alanı 3,375 0.43

Sosyal Tesis Alanı 1,541 0.20

Cami Alanı 7,996 1.01

Fuar Alanı 41,192 5.22

Parklar 93,164 11.80

Teknik Altyapı Alanları 2,303 0.29

Yollar-Otoparklar-Refujler 201,102 25.48

789,274 100.00

Kullanım Biçimi

Açık ve Yeşil Alanlar

Kentsel Teknik Altyapı

Toplam Alan

Konut Yerleşme Alanları

Kentsel Sosyal Altyapı Alanları 

Kentsel Çalışma Alanları
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Tablo 6:   SOSYAL DONATI ALANLARI YETERLİLİĞİ  

 

Yukarıdaki tabloda,  mevcut 1/1000 Uygulama İmar Planı, Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 
Uygulama İmar Planı nüfus ve donatı alanları karşılaştırılmıştır.  Kocaali Merkez 2. Etap /1000 
Ölçekli Uygulama İmar Planı nüfusuna hizmet verecek sosyal donatı alanları üst ölçekli planlara 
uygun olarak 1. ve 2. Etap planlama alanları birlikte düşünülerek düzenlenmiştir. 

Kentsel Kullanım
Mevcut 1/1000 

İmar Planı Nüfusu

Revizyon 1/5000 

İmar Planı Nüfusu 

(1. + 2. etap)

Revizyon 1/1000 

İmar Planı 

Nüfusu(2.etap)

Mevcut Alan (m2) Önerilen Alan (m2)

Anaokulu -

İlkokul -

Ortaokul -

Lise-Meslek Lisesi-Halk Egt. 6,786.78

Sosyo-Kültürel Tesisler 4,916.00 4,916.00

Sağlık Tesisleri 4,972.00 4,972.00

Açık Yeşil Alanlar 134,356.00 93,164.00

İbadet Yeri 7,996.00 7,996.00

Teknik Altyapı Alanları 2,303.00 2,303.00

TOPLAM 61,077 59,725 3,550 161,329.00 120,137.78
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61,077 59,725 3,550

6,786.00
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HARİTA 7:KOCCALİ MERKEZ 1. ETAP 1/1000 REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI  
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SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KOCAALİ İLÇESİ (MERKEZ)  

2 .ETAP UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ  

6.1.DAYANAK 

Bu Plan; 

 Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca 28.02.2014 Tarih Ve 3171 Sayılı Oluru İle Revize Edile-
rek Onaylanan “Sakarya İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ve Plan Hükümleri”, 

 Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca 28.02.2014 Tarih Ve 3172 Sayılı Oluru İle Onaylanan 
“Sakarya Kuzey Ve Doğu Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ve Plan 
Hükümleri”, 

 Sakarya Büyükşehir Belediyesince 13.06.2016 Tarih ve 6365 Sayılı Oluru İle Onaylanan 
1/5.000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Ve Plan Hükümleri”, 

 3194 Sayılı İmar Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu Ve 5216 Sayılı Büyükşehir Bele-
diyesi Kanunu İle Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 

 14/06/2014 Tarih Ve 29030 Sayılı Resmi Gazete De Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 
“Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” , Dayanak Alınarak Hazırlanmıştır. 

6.2. KAPSAM - HEDEFLER 

6.2.1.KAPSAM 

Bu plan; Sakarya büyükşehir Belediyesinin 13,06.2016 tarih 6/365 sayılı meclis kararı ile onay-

lanan Kocaali ilçesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan hükümleri esas alınarak hazırlanan 

“Kocaali İlçesi (Merkez) 1/1000 Ölçekli 2. Etap Uygulama İmar Planı’nı” kapsamaktadır. 

6.2.2.PLANLAMANIN HEDEFİ 

Bu plan kapsamı dâhilinde, arazi kullanımı, yerleşme ve yapılaşmanın plan, fen, sanat, sağlık ve 

çevre şartlarına uygun oluşmasının sağlanması, afet etkilerinin azaltılması, doğal, tarihi, kültürel 

çevrenin, ekolojik sistemlerin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi, üst ölçek plan kararlarına 

uygun, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi, ülkemizin ve 

bölgesinin vizyonuna katkı bulunacak şekilde; yaşama, çalışma, dinlenme eylemleri ile sanayi, 

hizmetler sektörü ve bu faaliyetlerin tamamındaki eylemleri içeren mekânın; sağlık ve çevre 

şartlarına uygun oluşturulması ile birlikte;  

Planlama Kapsamında; 

 Kentsel sosyal altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi, 

 Teknik altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi, 

 Ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi,  
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 Mülkiyet sorunlarının çözümlenmesi,  

 Yapılaşma koşullarının belirlenmesi, hedeflenmektedir. 

6.3.  GENEL HÜKÜMLER  

6.3.1.GENEL 

6.3.1.1.Bu plan ve planın uygulama hükümlerinde yer almayan konularda konumu ve ilgisine 
göre yürürlükte bulunan kanun, tüzük, tebliğ, yönetmelik ve standartlar ile; 

“Sakarya İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümleri”, “Sakarya Kuzey ve Doğu 
Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümleri” ile “ Sakarya İli 
Kocaali ilçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Hükümleri”  geçerlidir. 

6.3.1.2.Bu plan ve planın uygulama hükümlerinde yer almayan konularda,  bu planın onay tari-
hinden sonra, kanun, tüzük, yönetmeliklerde olan değişiklikler ve yeni hukuki metinler de plan 
veya plan hükmü değişikliğine gerek kalmaksızın planlama alanında geçerli olacaktır. 

6.3.1.3.Bu imar planı, plan hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür. 

6.3.1.4. Eğimden dolayı ortaya çıkan katlarda iskan edilebilecek alanlar emsal hesabına dahildir. 

6.3.1.5.Karayolu (Karasu-Düzce) kenarında yer alan parsellerde yapılacak yapılaşmalarda Ka-
rayolları 1. Bölge Müdürlüğünden görüş alınacaktır. 

6.3.1.6.Eski plan ve plan hükümlerine göre inşaat ruhsatı almış yapılarda ruhsatlı durum imar 
durumudur. Yıkılıp yeniden yapılmaları halinde bu plan hükümlerine uyulacaktır. 

6.3.1.7.Eski planlar ve yönetmelik hükümlerine göre ifrazı yapılan alanlarda; yüzölçümü 200 
m2 den küçük, cephesi 8 m. Den az ve bitişiğinde boş parsel veya üzerinde ekonomik ömrünü 
doldurmuş binalı parsellerin bulunması halinde, bu parsellere tevhit edilmeden yapı ruhsatı ve-
rilmez. 

6.3.1.8.Enerji nakil hatları altında kalan yapılarda elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği 
geçerlidir. İmar durumu müracaat aşamasında ilgili kurumun görüşü alınacaktır. 

6.3.2.SİT VE KORUMA ALANLARI 

6.3.2.1.Her türlü sit alanlı ve tescilli parseller için 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koru-
ma kanunu, koruma kurulu kararları aynen geçerlidir. Bu alanlarda koruma kurulunun uygun 
kararı olmadan işlem tesis edilemez. 

6.3.3.AFETE YÖNELİK HÜKÜMLER 

6.3.3.1.Planlama alanı, I. derece deprem bölgesinde kalmakta olup her koşulda "afet bölgesinde 
yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik" hükümlerine uyulması zorunludur. 

6.3.3.2.Dsi Genel Müdürlüğü’nce belirlenen taşkın alanlarında; taşkın riski giderilmeden veya 
Dsi genel müdürlüğünden uygun görüş alınmadan parsel bazında yapı ruhsatı düzenlenemez. 
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6.3.3.3.21.06.2000 tarihinde onaylanan, Kocaali jeolojik ve jeoteknik etüd raporlarına uyulacak-
tır. Bu raporlara göre belirlenmiş yerleşime uygun olmayan alanlarda hiçbir şekilde yapılaşma 
önerilmeyecektir.  

6.4. ÖZEL HÜKÜMLER  

6.4.1.KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI 

6.4.1.1.TİCARET+KONUT (TİCK) ALANLARI 

6.4.1.1.1. Bu alanlar; tek başına konut olarak kullanılmamak koşuluyla, ticaret, ticaret + konut, 
kullanımlarından sadece birinin veya ikisinin veyahut da tamamının birlikte yer aldığı alanlar-
dır. 

6.4.1.1.2. Bu alanlarda plandaki kullanım kararına bağlı olarak konut veya ticaret tesisi yapıl-
ması halinde yoldan cephe alan zemin veya bodrum katların ticaret veya hizmetler sektörünün 
kullanımında olması ve konut veya ticaret tesis için ayrı bina girişi ve merdiveni bulunması şartı 
aranır. 

6.4.1.1.3. Bu alanlarda yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı etkisi olan depolamalar yapılamaz. Çevre 
sağlığı açısından tehlike ya da olumsuzluk arz eden, görüntü, gürültü, hava, kirliliği oluşturan 
İmalatlar yer alamaz. 

6.4.1.1.4. Ticaret + konut alanları (tick) şematik bütünlük sağlamak için doğrusal hatlar şeklin-
de gösterilmiştir. Uygulama aşamasında belediyesince yapılacak olan ifraz-tevhid-parselasyon 
işlemleri sonucundan oluşacak olan, yoldan cephe alan parsellerin tamamının ticaret + konut 
alanları (tick) olduğunu ifade eder. 

6.4.1.2.5.Planda emsal değeri belirtilen konut kullanımı dışındaki alanlarda (ticaret+konut alan-
ları) yapılacak binanın taban alanı; emsal değerinin planda belirtilen yapı en çok yüksekliğine 
tekabül eden kat adedine bölünmesi ile bulunan değeri geçemez. 

Kat adetleri; 

• Yençok=13,50 metre’ye kadar belirtilen alanlarda bina kat adeti 4, 

• Yençok=14,50 metre’ye kadar belirtilen alanlarda bina kat adeti 4, 

olarak kabul edilecektir. 

6.4.1.2.TOPTAN TİCARET (TT) ALANLARI 

6.4.1.2.1.Büyük alan kullanımı gerektiren ticari işletmeler, inşaat malzemesi, oto galeri, tarımsal 
üretim, pazarlama, nakliyat ambarı, toptancı halı, pazarlama ve depolama alanları, tır ve kamyon 
parkı ve benzeri tesisler ile çevre sağlığı yönünden gerekli tedbirler alınmak kaydıyla mermer, 
hurda, teneke, kağıt, plastik gibi maddelerin organize bir şekilde depolanması ve işlenmesine 
yönelik faaliyetler ile bunlara ilişkin sosyal ve teknik altyapı tesislerinin de yer aldığı alanlardır.  

6.4.1.3.TOPTAN TİCARET (TT) ALANLARI 

6.4.1.3.1.Büyük alan kullanımı gerektiren inşaat malzemesi, tarımsal üretim, pazarlama vb. yanı-
cı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde içermeyen depolama faaliyetleri gerçekleştirilebilecek 
alanlardır. Bu alanlarda depolama faaliyetlerini destekler mahiyette çevre ve insan sağlığını 
olumsuz yönde etkilemeyecek atığı ve artığı bulunmayan imalatlarda yer alabilir. Bu imalatlara 
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yönelik yukarıda ifade edilen ve depolanmaması öngörülen maddeler diğer koşulları da sağla-
mak suretiyle imalatta ihtiyaç duyulduğu kadarıyla depolanabilir.  

6.4.1.4.PAZAR ALANLARI 

6.4.1.4.1. Bu alanlar öncelikle bölgesine hizmet götürmek amacıyla oluşturulmuş ve içerisinde 
perakende satış yapılan açık veya kapalı semt pazarlarının bulunacağı alanlardır. Bu alanda zabı-
ta karakolu, umumi wc yapılabilir ve max inşaat alanı 100m2’yi geçemez. Belediyesi tarafından 
belirlenecek günler dışında işletmesi belediyeye ait olmak üzere otopark olarak kullanılabilir. Bu 
alanlardaki uygulama, ilgili kurum görüşleri doğrultusunda, belediyesi tarafından onaylanacak 
avan projeye göre yapılacaktır 

6.4.1.5.BELEDİYE HİZMET ALANLARI 

6.4.1.5.1.Belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hizmetlerinin götürülebilmesi 
için gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşıma yönelik transfer istasyonu, araç ve makine  
parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işle-
me tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi, pazar yeri, idari, sosyal ve kültürel 
merkez gibi mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler ile serma-
yesinin yarıdan fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip olduğu tesislerin yapılabileceği alan-
dır. 

6.4.1.6.RESMİ KURUM ALANLARI  

6.4.1.6.1.Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi ve 
belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kuruluşlara, kanunla 
veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerin yapıldı-
ğı alanlardır. 

6.4.1.7.DEPOLAMA ALANLARI 

Bu alanlarda yapılaşma koşulları; emsal=0,60 ve yençok=9,50 metre olarak belirlenmiştir. 

6.4.1.7.1.Depolama alanlarında minimum ifraz şartı 1000 m²’dir. Ancak bölünmelerde kolaylık 
sağlanabilmesi amacıyla ±10 m²’lik değişiklikler yapılabilir. Ayrıca oluşmuş yapı adalarında imar 
uygulaması sonucunda parsel cephesi 25 m, derinliği 40m’den az olmamak kaydıyla müstakil 
olarak oluşan parsellerin tescili yapılabilir. 

6.4.2.KENTSEL SOSYAL ALTYAPI ALANLARI 

Birey ve toplumun kültürel, sosyal ve  rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir çevre 
ile yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik kamu veya özel sektör tarafından yapılan eğitim, 
sağlık, dini, kültürel ve idari tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri ile  park, çocuk bahçesi, oyun 
alanı, meydan, rekreasyon alanı gibi açık ve yeşil alanlardır. 

Eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel tesisler gibi sosyal altyapı alanlarının, ilgili kurumun görüşü 
alınması kaydıyla, özele dönüştürülmesine yönelik plan değişikliklerinde, , kullanımın başına 
“özel” ifadesi ile sembole “ö” harfi eklenir.  

6.4.2.1.EĞİTİM ALANLARI 

Okul öncesi, ilkokul,  ortaokul ve lise olarak hizmet vermek üzere kamuya veya gerçek veya tüzel 
kişilere ait; eğitim kampüsü, genel, mesleki ve teknik eğitim fonksiyonlarına ilişkin okul ve okula 
hizmet veren yurt, yemekhane ve spor salonu gibi tesisler için uygulama imar planında  özel ve-
ya kamu tesisi alanı olduğu belirtilmek suretiyle ayrılan alanlardır. 
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Özel eğitim tesisi yapılacak alanlar belirlenmeden milli eğitim bakanlığının taşra teşkilatının uy-
gun görüşü alınır. 

Özel eğitim alanı kullanımında; ilkokul, ortaokul ve lise gibi eğitim tesisleri birlikte yapılabileceği 
gibi ayrı ayrı da yapılabilir. Ancak eğitim tesisi türünün uygun sembolü işaretlenir. 

 

6.4.2.2.SAĞLIK TESİSİ ALANLARI:    

Sağlık ocağı, aile sağlık merkezi, doğumevi, dispanser ve polikinlik, ağız ve dış sağlığı merkezi, fi-
zik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, gibi fonksiyonların yer alabildiği alanlardır.  

6.4.2.3.SOSYAL TESİS ALANLARI:  

Sosyal yaşamın niteliğini ve düzeyini artırmak amacı ile toplumun faydalanacağı  fonksiyonlarda 
hizmet vermek üzere ayrılan kamu veya özel mülkiyetteki alanlardır. 

6.4.2.4.KÜLTÜREL TESİS ALANLARI:  

Toplumun kültürel faaliyetlerine yönelik hizmet vermek üzere kütüphane, halk eğitim merkezi, 
sergi salonu, sanat galerisi, müze, konser, konferans, kongre salonları, sinema, tiyatro ve opera 
gibi fonksiyonların yer aldığı kamu veya özel mülkiyetteki alanlardır. 

6.4.2.5.AÇIK SPOR TESİSİ ALANLARI:  

Spor ve oyun ihtiyacı karşılanmak, spor faaliyetleri yapılmak üzere imar planı kararı ile kent, 
bölge veya semt ölçeğinde ayrılan açık tesis alanlarıdır. Bu alanlarda açık veya kapalı otoparklar 
ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine 
ilişkin ticari üniteler yer alabilir. 

6.4.2.6.CAMİ ALANLARI:  

İbadet etmek ve dini hizmetlerden faydalanmak amacıyla insanların toplandığı alanlardır. Dini 
tesisin mimarisi ile uyumlu olmak koşuluyla dini tesise ait; lojman, kütüphane, aşevi, dinlenme 
salonu, yurt ve kurs yapısı ile gasilhane, şadırvan ve hela gibi müştemilatlar, açık veya zemin al-
tında kapalı otopark yapılabilir. 

6.4.2.6.1.Bu alanlarda, belediyesinin uygun gördüğü vaziyet planı imar durumudur. 

6.4.2.7.AÇIK VE YEŞİL ALANLAR:  

Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme, gezinti, piknik, eğ-
lence, rekreasyon ve kıyı alanları toplamıdır. Metropol ölçekteki fuar, botanik ve hayvan bahçe-
leri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamındadır. 

6.4.2.7.1.PARK ALANLARI:  

 İmar planı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye 
edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte 
toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun 
alanı, umumi hela, 1 katı, h=4,50 m.’yi ve taban alanı kat sayısı toplamda 0,03’ü geçmemek, sökü-
lüp  takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergole, kameriye, muh-
tarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesislerin yapılabildi-
ği, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı alanlardır. 



 

 

KOCAALİ/MERKEZ 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU ND İMAR İNŞ. TİC. A.Ş. ŞTİ.                                           

RAPORU| DOĞUKAN İMAR İNŞ. LTD. ŞTİ.                                           
SAYFA 29 

6.4.2.7.2.FUAR, PANAYIR VE FESTİVAL ALANLARI:  

Her türden ürün ya da hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin tanıtımı, pazar 
bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik işbirliği, geleceğe yönelik ticari ilişki kurulması ve ge-
liştirilmesi için, belirli bir takvime bağlı olarak gerçekleştirilen, zaman açısından sınırlandırılmış 
tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirileceği açık ve kapalı sergileme ve satış tesislerinin yapılacağı 
alanlardır. Bu alanlardaki uygulama, ilgili kurum görüşleri doğrultusunda, belediyesi tarafından 
onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. 

6.4.3.TEKNİK ALTYAPI ALANLARI 

6.4.3.1.Otopark Alanları Yönetmeliği geçerlidir.  

6.4.4.SINIRLAR VE İMAR UYGULAMALARI  

6.4.4.1.Planlama alanında 3194 sayılı imar kanunun 18. madde uygulaması (parselasyon planı) 
etaplar halinde yapılabilir. Uygulama etaplarının belirlenmesinde ilgili ilçe belediyesi yetkilidir. 

6.4.4.2.Bir parseldeki sosyal donatı ve teknik altyapı alanları kamu eline geçmeden o parselle il-
gili inşaata izin verilemez. 

6.4.4.3.Parselin veya adanın farklı yapılaşma ve kullanım kararlarına ait alanların sınırı, imar 
hattından itibaren parsel veya yapı adası derinliğince 30.00 metre olup, ifraz ve tevhid işlemleri 
buna göre yapılacaktır. 

6.4.5.ÇEKMELER 

6.4.5.1.Plan genelinde çekme mesafeleri minimum (en az) olup, yol güzergâhı ve istikamet göze-
tilmeksizin plan ve plan notlarında belirtilenden daha fazla çekme bırakılabilir. 

6.4.5.2.Planda çekme mesafesi gösterilmeyen ve emsal (e) ile en çok yapı yüksekliği (yençok) 
verilen konut adalarında, yeni yapılacak yapılarda ilgili yönetmelikteki çekme mesafesi şartları-
na uyulacaktır. 

6.4.6.ÇIKMALAR 

6.4.6.1.Bütün yapılarda max. 1.00 m. kapalı çıkma, 1.50 m. açık çıkma yapılabilir. 

6.4.6.2.Açık çıkmalar, parsellerin yol cephelerinde parsel sınırları içerisinde kalmak koşuluyla 
yapı yaklaşma sınırından itibaren en fazla (1.50) m. taşacak şekilde, arka ve yan bahçe mesafele-
rinde ise, parsel sınırlarına (3.00) m.’den fazla yaklaşmamak kaydı ile yapılabilir.  

6.4.6.3.Açık çıkmalar bitişik nizamda bitişik olduğu komşu sınırına (2.00) m.’den fazla yaklaşa-
maz. 

6.4.7.ÇATILAR 

6.4.7.1.Çatı arasında hiçbir suret ile piyes, güvercinlik, fener, ortak alan ve eklenti v.b. yapılmaz. 

6.4.7.2.Çatı eğimi hiçbir surette bitişik cephelere verilemez. 

6.4.7.3.Binalarda çatı eğimi %40 den fazla olamaz. Çatı yüzeylerinde farklı eğim (kademe) yapı-
lamaz. 
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6.4.8.YAPILAŞMA VE UYGULAMAYA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER 

6.4.8.1.Planda kamunun ortak kullanımına ayrılan yol, yeşil alan, park, otopark vb. donatı alan-
ları kamuya terk edilmeden yapı ruhsatı verilemez. 

6.4.8.2.Kamuya ait alanlar ile her türlü yeşil ve açık alanlara afet durumunda kullanılmak üzere 
toplanma merkezi, wc, duş, depo yapıları ile maksimum 250 m²’yi geçmeyen tek katlı muhtarlık 
binası, trafo vb. Yapılar yapılabilir. 

6.4.8.3.Yapı adalarında cephesi 12 metrenin altında olan parsellerde resen ikili ve üçlü bitişik 
yapılar yapılabilir. Hiçbir suret ile planda belirtilen taks ve kaks değerleri aşılamaz. 

6.4.8.4.Üzerinde komşu parsel sınırlarını ihlal eden yapı bulunan parsellerde; sınır düzeltmesi 
için yapılacak tevhid ve ifrazlarda işleme giren parsel sayısından fazla parsel oluşturmamak 
kaydıyla bu plan ve yönetmelikteki ifraz ( cephe ve derinlik ) şartları geçerli değildir. 

6.4.8.5.Daha önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yapı ruhsatı alınıp inşaatına 
başlanan ruhsat müddeti devam eden veya ruhsatı hükümsüz hale gelen inşaatlar ile  yapı kul-
lanma izin belgeli mevcut yapılara ilişkin ruhsat başvurularında; bu plan hükümlerine göre ilave, 
kat ilavesi veya emsal artışına sebep olacak değişiklikler yapılamaz. Bu planda belirtilen yapı-
laşma kriterleri ( taks, kaks, emsal ve yençok v.b. ) boş parsellerde geçerlidir. 

6.4.8.6. Bu planın onaylanması ve yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yapılaşmasının %30’u ta-
mamlamış imar adalarında yapı yaklaşma mesafesi mevcut yapılaşmaya uygun ve yol slüetini 
bozmayacak şekilde diğer parsellerin de yapılaşmasını belirlemeye ilgili idaresi yetkilidir. 

6.4.8.7. Ada bazında yapılacak uygulamalarda Vaziyet Planı, Kesit, Görünüş Silüet ve Peyzaj dü-
zenlemesinin belirlendiği 1/500 Ölçekli Kentsel Tasarım Projesi idaresince onaylanmadan uygu-
lamaya geçilemez. Ayrıca bu alanlarda silüet zenginliği ve mimari estetiği sağlamak için emsal 
değeri %10 oranında arttırılabilir. 

6.4.8.8. Ön cephesi TİCK arka cephesi Konut olan imar adalarında TİCK olarak tanımlı parsellerin 
derinliği 25 m’den fazla olması durumunda TİCK için belirtilen emsal değerine göre yapılaşacak-
tır. 

6.4.8.9. İmar uygulamalarında ve imar inşaat durumu düzenlenmesi sırasında mevcut yapılaşma 
ve kadastral sınırların korunması gerektiği hallerde, plandaki yol genişliğini azaltmamak şartı ile 
yol güzergahını 2.00 metreye kadar düzeltmeye Belediyesi yetkilidir. 

6.4.9.KONUT YERLEŞME ALANLARI 

6.4.9.1.Emsal verilmiş, ancak yapı nizamı belirtilmemiş konut adalarında; yapı nizamı ‘ayrık ni-
zam’ olarak kabul edilecektir. Konut dışındaki yapı adalarında tabanda %40 (en fazla) yapılaşma 
koşulu aranmaksızın yapı çekme mesafesi içinde kalmak koşulu ile yapı yapılabilir. 

6.4.9.2.Kentsel dönüşüm veya yenileme çalışmaları yapılacak alanlarda, inşaata başlanmadan 
önce ilgili altyapı kuruluşlarının görüşleri alınacaktır. 

6.4.9.3.Kentsel dönüşüm veya yenileme çalışmaları yapılacak alanlarda, ada bazlı uygulama ya-
pılması temel hedef olmakla birlikte, bu alanlarda başkanlık makam oluru ile ada bazlı yapılaşma 
şartı getirilebilir.  
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6.4.9.4.Konut alanlarında 10.00 m. ve üzeri imar yoluna cephesi olan parsellerde, zemin katlar-
da gürültü, duman, atık üretmeyen, imalat dışı günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik ticari faali-
yetleri yapılabilir.  


