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ı.iMAR rLANI DEĞişixıi« xoxustı

Sakarya ili, Kocaali ilçesi, paftalannda yer alan l adet trafo alanını kapsamaktadır.

Plan değişikliğ; "SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Kamulaştırma
Hıritası ve plan tadilatı dosyalarının hazırlanması işi" kapsamında 2 adet trafo yennin
mevcut durumdaki ölçümlerine göre imar planına aktanlmasına ilişkin diiaenlemeleri
içermektedir.

2. PLAN DEĞiŞiKLİKLERiNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

. Söz konusu değişiklik, Yalı mahallesi, F25-C-l7-C-l-B Pafta,4549,108-4549,105
yatay koordinatlan i|e 570258,872 570266,786 dikey koordinatları arasında 12649
ve 12620 parseller arasında Park Alanında yer almaktadır.

12649 ve l2620 parseller arasındaki Trafo Alanına

İlişkin Araz i Kullanım Durumu
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Mevcut İmar Planı İmar Planı Değişiklik Önerisi

Yapılan İmar Planı Değişikliği 1le 24 lv12 büytiklüğiiırıdeki trafo alaru halihazırdaki mevcut
sınırlanna göre yeniden diiaenlenerek planlara işlenmiştir.

Yapılan dtiaenleme ile bölgede toplamda, 24 Mz'lik bir alanda imar planı degişikliği
önerilmiştir.

Ayrıca "Meri imar planı, plan hükümlerine, 3194 §ayılı İmar Kanunu ve ilgill
yönetmelik hükümlerine uyulma§r zorunludur." notu plan notlanna eklenmiştir.

3.soNUÇ \.E DEĞERLENDiRME

Plan Değişikliği Önerisi imar plaru nitelik ve kriterlerine uygun olup, Plan yapımına ait
esaslara dair yönetmeliğin 3/6. Maddesine göre Plan Değşikliği, "Plan ana kararlannı,
sürekliliğni, biitilııılüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel,
nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yarannın zorunlu kılması halinde yapılan
dt\,zenlemeler" olarak açıklanmakta olup mevcut plan değşikliğinde esas olarak ahnmıştır.

PLAN NOTLARI

1.MERi İııAn pı.q,xı PLAN HüKüMLERiNE,3194 SAYILI iııı.n x.l,ııuxu vs
iıcir-i yöıışTMELiK HüKüuı,ı,nixr uyuLMAsı zoRuNLuDuR.
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