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06.01.2017 Pergembe .giinii Tunceli Belediye Meclisi; giindemdeki
konulann giiraigiilmesi igin igigleri Bakanlrsr' ntn'lzl11t2o16 tarihli onayr ile,
5393 sayrl Belediye Kanunu' nun 4sl2 ve 46. maddeleri kapsamlnda yiprlan
Befediye Bagkan Vekilligi gtirevlendirmesi ve aynt yaaantn 4St2 

-v; 
91.

maddesi geregince; Belediye Meclisi, Meclis ve Belediye Bagkan V. Vali
Yardrmcrsr-olgun ONER' in bagkanllrnda Belediye Enciimln m"hur iiyereri,
Yazr.lgleri Miidiir v. sinan GuL, Mali Hizmetler Mi.idiir v. Metin DUyniAz ve
Fen igleri Miidiir V. Biilent yEgiLGoZ' iin igtiraki ile toptandr.

GUNDEM|N yEDiNCi MADDES|NDE BULUNAN: imar Degigiktik Tatepteri
konusunun goriig0lmesine gegildi.

ZUIfU DOGAN 06.12.2016 tarihli ditekgesi ile Betediyemize mUracaat ederek,
llimiz Ataturk Mahallesi 48. sokagrn konut kullanrmrndan ticaret+konut kullanrmrna
donUgtrirUlmesini talep etmektedir.

Meclis tarafrndan konu ile ilgili olarak yapllan delerlendirme sonucunda;
llimiz Atat0rk Mahallesi 48. Sokak gUzergahr mevcut imar planrnda konut alanr
olarak yer almaktadrr. Yaprlmasl talep edilen degigikligin, ticari yogunlu!u
arftrrmasr .nedeniyle, sdz konusu talebin Belediyemiz tarafrndan yaprlmasr
planlanan llimiz lmar Planr revizyonunda plan muellifi tarafrndan butun;til olarak
de$erlendirilmesinin uygun olacagr degerlendirildiginden;
ZUIfU DOGAN' rn llimiz AtatUrk Mahallesi 48. Sokagrn konut kullanrmrndan
ticaret+konut kullanrmrna dOnugttiriilmesi talebi oylamaya sunuldu; oy birligi ile
reddedilerek, geregi igin karardan bir drneginin lmar ve gehircilik MUdUrl0gU, ne
gOnderilmesine karar verildr.

Kemal ANNAK, Mehmet KURSUN, Baki OZGUL ve arkadaglan tarafrndan
Belediyemize muracaat edilerek, llimiz Ataturk Mahallesi 66. Sokagrn 7 metre olan
genigli$inin Planh Alanlar Tip Imar Y6netmeligine aykrn oldugu gerekgesiyte
yaprlacak Revizyon lmar Planrnda yol geniglilinin arttrrrlmasr talep edilmektedir.

Meclis tarafrndan konu ile ilgili olarak yapllan de$erlendirme sonucunda;
llimiz Ataturk Mahallesi 66. sokagrn 7 metre olan geni-gliginin planh Alanlar Tip
lmar YOnetmeligine ayktn olmasr nedeniyle Belediyemii taraflndan yaprlmasr
planlanan llimiz lmar Planr revizyonunda plan muellifi iarafrndan konunun bijtuncut
olarak degerlendirilerek uygula.maya gidilmesi uygun olacaglndan, Kemal ANNAK,
Mehmet KURsuN, Baki oZG0L ve arkadaglarr tarafrndan ilimiz Ataturk Mahallesr
66. sokalrn 7 metre olan genigliginin Planlr Alanlar Tip imar ydnetmeligine aykrn
oldu$u gerekgesiyle yaprlacak Revizyon lmar Planrnda yol genigliginin irttrrrlmasr
oylamaya lynuldu; oy birligi ile reddedilerek, geregi igin karardan bir drne$inin
lmar ve $ehircilik MUdUrlUgU' ne gonderilmesine kar%verildi
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' Volbardem Elekt. uretim San.Tic.Ltd.gti. 14.10.2016 tarihli dilekgesi ile
Befediyemize muracaat ederek, llimiz Ataturk Mahallesi 1787 Ada 2 nolu pirselde
yaprlmrg olan ekmek frnnr ve tist kat yaprsrnrn dr9 cephesinin silikon cam cepheyre
kaplandrgr aynca ingaatrn yaprldrgr 2013 yrhnda gatryla ilgili herhangi bir'yuzoe
krsrtlamasrnrn olmadrlr 18. Madde kapsamrndan 6turu gerekli tadilal ruhsatrnrn
alrnamadrgr fakat bugun igin yiizde otuz kullanrm krsrflamasrnrn oldugu belirtilerek
gerekli kapalr grkma ve gatr kullanrm izninin verilmesini talep etmektedlr.

Meclis taraflndan konu ile ilgili olarak yapllan de$erlendirme
sonucunda; Sdz konusu binanrn yer aldr$t yapr adasrnda yaprlagmanln bUyuk
oranda tamamlandr$r ve bu yapr adasrnda yer alan binalarrn kapah grkma ile
yaprldrklan gorulmugtur. Ayrrca Belediye Meclisince belirlenmig yuzde 30 luk gah
kullanrm srnrrlamasrna ilgili mevzuat geregi uyulmasr gerekmekt,edir,
Bu nedenle yaprlagmasrnr bUy0k oranda tamamlamrg yapr adalarrnda yapr
nizamrnrn bozulmamasr igin Belediyemiz tarafrndan yaprlhasr planlanan ilimiz
lmar Planr revizyonunda plan mLellifi tarafrndan konunun butuncul olarax
degerlendirilerek ..uygulamaya gidilmesi uygun olacagr d0gun0ld0gunden,
Volbardem EleK. uretim San.Tic.Ltd.gti. nin geiekli kapah grkma ve gatr liullanrm
izninin verilmesi talebi oylamaya sunuldu; oy birligi ile reddedilerek, geregi igin
karardan bir drneginin lmar ve gehircilik Miidurlugti' ne gonderilmeiine-kaiar
verildi.

Volbardem Elekt. uretim.san.Tic.Ltd.gti. 14.10.2016 tarihli ditekgesi ile
Belediyemize mtiracaat ederek, llimiz Ataturk Mahallesi 104 Ada 274 parselde inga
edilen c Blok ingaatrn yolun olarak kullanrlan 62. cadde tizerindeki 6n kavsak
cephesinde bulunan 2 adet 3+1 daireyi halkrn gunubirlik ihtiyaglannr kargrlamar
igin bu caddenin guntibirlik ticari faaliyeilere izin v-erilen guzergiha ahnmasrnr talep
etmektedir.

Meclis tarafrndan konu ile ilgili olarak yaprlan delerlendirme sonucunda;
llimiz Ataturk Mahallesi 'l04 Ada 274 parseldeinga edil6n c Blok ingaatrn yogun
olarak kullanrlan 62. cadde uzerindeki 6n kavgak cephesinde bulunan z ao6t 5+r
daireyi halkrn gunubirlik ihtiyaglannr kargrlamik igin bu caddenin gunubirlik ticari
faaliyetlere izin verilen guzergaha .alinmasr talebi ilgili otarai aeteoiyemrz
tarafrndan yaprlmasr planlanan llimiz lmar planr revizyonu 962 dnunde tutularak
konunun teknik ve hukuki. boyutu ile incerenip hazrrlanacak rapora gore
degerlendirilerek sonuglandrnlmasr igin bir sonraki meclis toplantrsrnoa jorugut"mer
tlzere. ertelenmesi oylamaya sunuldu; oy birligi ile rabul edilerek, 
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karardan bir orneginin lmar ve gehircilii< Mtidurlaigu, ne gdnderilmeiine'kaiar
verildi.

Korkmaz Grup Akaryakrt Ing.Ltd.gti. 25.10.2016 tarihli dilekgesi ire
Belediyemize mtiracaat ederek, ilimiz Esentefe Mahallesi 306 ada g, 9 ve i6 notu
parsellerin mevcut imar planrnda Akaryakrt lstasyonu alanrnda kaldr!r, hazrrlanan
imar planr galgmasrnda Akaryakrt lstasyonunun bir krsmrnrn \='r.20 yipt
yuksekliOi 12.50 metre yaprlagma kogullu Ticaret-Konut Alanr geklinde y"nio"n
duzenlenen imar degigikliginin Belediye Meclisinde gorugrilmesi taiep etme[teoii.

Meclis tarafrndan konu ire irgili orirak- yaprran itegerlenaiime
sonucunda; sdz konusu imar planr deoigiklik talebi y;rnizca plan-paftatari ve
dilekge ile- yaptlm.rg olup;
"(1) MekAnsal plantann, pan aeEig*nerinii, reiEyon veniveterin haztr|fiiist
sarecinde, kamu kurum ve kururugran veya pran miieilifleince prann tiiriine ve
kademesine g6re bu Y6netmelikte genet baghktar halinde betiftiten konutiida- itgili
kurum ve kuruluglardan veri, g1rtis ve 1nehler erde editerek gerekli analiz, iiut,
1r-altrfa .ve galrymalar ygpilr:' hUkmu geregi ptan degigikigi igin hazr;h;;n
ggsyaga prana esas Jeotojik ve jeoteknik etut, kurum gorugleri, mtilkiyet ve tahsis
bilgilerinin plan degigikrigi tekrifi dosyararrnda burunmasr gerekmektedii

Bu nedenle s6z konusu bagvurunun, eksikrikrer giderirerek dosya sekrindesunulmast ve Belediyemi:' t"i;foi4trrmP-p]antanan lrimiz imar PI"nr



revizyonunda plan miiellifi tarafrndan konunun butuncul olarak delerlendirilerex
dygulamaya gidilmesinin uygun olacagr dUgUnUldtigUnden,

Korkmaz Grup Akaryakrt ing.Ltd.$ti. nin ilimiz Esentepe Mahallesi 306 aoa
8, 9 ve 16 nolu parsellerin mevcut imar planrnda Akaryakrt lstasyonu alanrnda
kaldrgr, hazrrlanan imar planr gakgmasrnda Akaryakrt lstasyonunun bir krsmrnrn
E='1.20 yapt yUksekligi 12.50 metre yaprlagma kogullu Ticaret-Konut Alanr geklinoe
yeniden d0zenlenen imar degigikligi talebi oylamaya sunuldu; oy birligi ile
reddedilerek, geregi igin karardan bir orneginin lmar ve gehircilik MUdUrlUgU' ne
gonderilmesine karar verildi.

ll Grda Tarrm ve Hayvancrhk MUdUrlugti 27.12.2016 tarih ve E.61183333
saylll yazlan ile Belediyemize mUracaat ederek, Genel B0tge yatrnm
Programrnda yer alan il mudurlugu yeni hizmet binasr iginde bakanlrk tip projesinin
kullanrldrgrnr, bu projeye gdre su basamak katrndan sag katrna kadar yUksekligin
18,60-metre oldugu, llimiz lmar Planr'na gore Hmai = 15,50- meire oldugu
belirtilerek, imar gaprnrn revize edilerek Hmax = 18,60- metreye grkanlmasr talep
edilmektedir.

Meclis tarafrndan konu ile ilgili olarak yaprlan delerlendirme sonucunda;
Konu ile ilgili olarak teknik personel tarafrndan hazrrlanan raporda belirtildigi uzere,
lmar kanunu'nun 26. Maddesine g6re lmar Planr degigikleri, plan ana kararlannr,
surekliligini, butunlugunu, sosyal ve teknik altyapr dengesini bozmayacak nitelikte
kamu yararr amaglr teknik ve nesnel gerekgelere dayanrlarak yaprlrr. Kat adedi ve
bina yuksekligini arftrran imar planr degigiklikeri, yorenin yerlegim 6zellikleri,
dokusu ve kimligi dikkate aknmak suretiyle gehrin veya alanrna yakrn gevresinin
silueti, yaprlann gunege gore cephesi ve yOnlenmesi ozelliklerini olumsuz y6nde
etkilememesi esas ahnarak yaprlrr. Yaprlacak kat arftrrrmr tadilaflannda, i6oloiik
Jeoteknik Ettid Raporlarr dikkate ahnrp diizenlemenin ada bazrnda yaprimasr ve
kamu yaran gdzetilmesi gerekmektedir.

soz konusu parselin bulundulu alan imar planrnda resmi kurum alanr olarax
yer almakta olup, alana ait Jeolojik-Jeoteknik etUd raporlarrnrn uygun olmasr
koguluyla ve kent siluetini bozmayacak gekilde ll Grda Tarrm ve' Hayvancrlrk
Miidurlugti' nun bakanhk tip projesinde su basamak katrndan sag katrna kadar
yUksekligin 18,60-metre oldugu, llimiz lmar planr,na gdre Hmax = 15,50- metre
oldu$u belirtilerek, imar gaprnrn revize edilerek Hmax = 1g,60- metreye grkarrlmasr
oylamaya :yny!gr: oy birligi ite kabut editerek, geregi igin karardan bii orneginin
lmar ve $ehircilik MUdUrlUgU' ne gonderilmesine karar verildi. -

_ Tunceli Egitim ve sag|k Vakfr 29.12.2016 tarih ve 2o1sl2'166 sayrh yazrlarr ite
Belediyemize muracaat ederek, llimiz Aktuluk Mahallesi 149 Ada,'239 noru
parselde yaprlmasr planlanan Yurt Alanr igin 6ng6riilen 15.50- yapr yuksekliginin
19.50 olacak gekilde imar tadilatrnrn yaprlmasr talep edilmigtir.

Meclis tarafrndan konu ile ilgili olarak yaprlan delerlendirme sonucunda;
Konu ile ilgili olarak teknik personel tarafrndan hazrrlanan raporda belirtildigi tizere;
lmar Kanunu' nun 26. Maddesine g6re lmar planr degigiklerinin; ilan ana
kararlannr, surekliligini, butunlugunti, sosyal ve teknik- altyapr dengesinr
bozmayacak nitelikte kamu yararr amagh teknik ve nesnel gerekgeiere dayanilarax
yaprlabilecegi belirtilmektedir. Kat adedi ve bina yuksekligini irftrran imar planr
de$igiklikeri, y6renin yerlegim ozellikleri, dokusu ve kimtigi oit<tate alnmax
suretiyle gehrin veya alanrna yakrn gevresinin silueti, yapilarrn gunege g6re
cephesi ve y6nlenmesi dzelliklerini olumsuz y6nde etkilememesi elas atrnirak
yaprlrr. Yaprlacak kat arttrrrmr tadilaflarrnda, jeolojik Jeoteknik Etud Raporlan
dikkate ahnrp duzenlemenin ada bazrnda yapitmair ve kamu yararr gozetmesi
gerekmektedir.
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