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Sakarya Büyiüşehir Belediyesi, Kocaali İlçesi(Merkez), l. Etap Uygulama İmar Planı Plan
Hiikiimlerinin 6.4 Özel Hiikiimler böliııniiniın, 6.4.8. Yapılaşma ve Uygulamaya ilişkin oiger
Hilkiimlere ilave edilmek iDere aşağıdaki maddeler teklif edilmiştir.

6.4.8.7. İmar uygulamalannda mevcut yapılanma ve kadastral yapıya uyulması
zorunluluğu durumunda; yol aksını, yol genişliğini değiştirmemek koşulu ile 2 m.'ye kadar
değişiklik ve dtizenleme yapınaya ilgili belediyesi yetkilidir.

Mıdde Gerekçesi: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına uygun olarak ifraz ve tevhid
işlemi yapmış olan parsellerde İmar Hattı ile uyumsuzluklar oluştuğu ve yeniden .'yola terk yada
yoldan ihdas" işlemlerinin yapılması gerektiği durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu durum hem mülk
sahiplerine hemde kamuya ek külfet getirmektedir. işlem görmüş arsalarda 2m. ye kadar oluşan
Yola terk ve yoldan ihdas işlemlerini ortadan kaldırmak amacıyla ilgili maddenin ilave edilmesi
teklif edilmiştir.

6.4.8.8. Konut alaıılannda kat adetleri;

Yençok = 9.50 metre'ye kadar belirtilen alarılarda bina kat adeti en fazla 3 kat olabilir,

6.4.8.9. Ticaret alaıılannda kat adetleri;

Yençok = l4.50 metıe'ye kadar belirtilen alanlarda bina kat adeti 4 kat olabilir.

Mıdde Gerekçesi: l/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlannda belirtilen yapı dtizeninde
azami bina ytlksekliği belirtilen alanlarda kat adeti sayı olarak belirtilmediğinden farklı
uygulamalann oluşfuğu aynı bina yiiksekliğinde farklı kat adetlerinin yapıldığı görıılmektedir.
Bu belinizliğin ortadaıı kaldınlması amacryla konut ve ticaret alanlannda belirtilen
yiiksekliklerde kaç katlı bina yapılabileceğine açıklık getirilmesi amacıyla ilgili maddelerin ilave
edilmesi teklif edilmiştir.
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