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Belediye Meclisi Belediye Başkan.rn]-n çağrJ,5ı üzerine, I0-:.2-2020 Perşernbe
günü saat 17:00'da Eevzi Çakmak Mahaflesi Bolu caddesi Kültür Merkezj- küÇük
toplant] sa_lonunda, Meclis 1. Başkan V. Mesut SANCAKLI BaŞkanflğfnda ARALIK
ay1 2. bj-rleşim 1. oturuİnuna başladl.
Gündernin bu rnaddesinde Meclis Üyelerj, celal KASAPoĞLO, Hüdaver GÖSTERİŞLt,
Cihat INAN, Ergin ÇELIKAĞ, Basri KARSLIOĞLU, Ömer ARDAHAN, Güler GÜNEŞ, Erdern
AKALIN, Ayhan CİcÜ, Nurull,ah YILDIZ, Enre GÜLEÇ, Leyla AĞAN, Burak coŞKUN,
Hüseyin Çfrcİ. arıınet ÇALIŞKAN, oğuz özYtĞİT. oya KoCAMAN, Hakan ÇETlN, tlknur
YtLDIRIM, Kudret TAŞ, İlasan GÜNDEN, İlknur BAHAR, Ender ÇAKAR, Hasan KÜÇÜK'nr'n
katrldığJ, görüldü.

Gündemin 1?. maddesi, Ptan Notu eklenmesi. Konu hakkJ_ndaki irnar komisyon
raporu okundu, yansrda gösterilen plan krokisi üzerinden aÇtkıama yapılda,
İMAR KOMİSYON TUTANAĞI
sAY1

:

68834033/30337

ADI soYADI: Emlak ve İstimtak Müdürlüğü

: Kent hayatrnda sosyaf, kültürel ve ekonomik alanlarda yaşanan
İSrEĞİ
gelişirn ve değişinler nedeni ile ofuşan toplumsa1 j,htlyaçlar ve ta]ep]-er,
kentin yapllaşmas.rnda Ve imar planlar]nda bir tak]m fa!kla düzen]erneler
yapnayJ, 9erekli ka],rnaktadır.
bölgeJ-erinde farkla mimaİi Ve
Bunun için imar planlar].nda kentin belirli
teknik çözünler getirilerek özetlikli ve özgün yapıların yapalmas]-na o1anak
sağlayacak özef proje alanlarınrn tahsisinin yapJ-lmas1 gerekmektedir.
Mekansal Planlar Yapln Yönetrneliğinin 21. Madde 11. Fıkrasl,nda, "İınar
Planlar.rnda, Özel Proje Alan] o1arak belirtenen yerlerde, nüfus Veya yap1
kararfar belirtilir. " hükmü
yoğuntuğu .i]e kulfanrrn ve yaprlaşmaya ilişkin
bulunnaktadar.

Bu kapsanda, Düzce Kenti Revizyon ve llave 1mar Plan.r Plan Notlar1 'na;
öze1 Proje Alanl (Özellikli Yapr'lar)
;

1: Bu alanlarda, Planfı Aj,an]-ar İmar Yönetme]iği'nin 19, maddesinde
konut, turizn+ticaret,
il,e,
ticaret+
alanlarr
ticaret
belirtilen,
turi zrn+t i caret + konut gibi karma ku1]-anrın alanlarr için belir]enen yap]
Çeşitleri ve kuf}anam kararlart geçerlidir.
2: Planlaı.ıa alanrnda rnimari Çözürnlemeferde esneklik sağlarnak amacıyla, rüzgar
Ve qüneşienme ile, yöne.Lrne dikkate afanarak, planlama alanı içerisinde kalan
yapr adalarrnda (ada bazlnda) bfok ebatlar1, blok şekilleri, yapr nizamı, kat
yükseklikferi,
kat saya.Lar]-, yapr yaklaşma ,nesafeleri, b-Loklar arasf
nesafeler, kapalJ, ve açak ç]_kmal,a!, Çatü şekli saÇak uzun.Luğu ve bodrum katlar
gibi yapılaşına koşulIara ile karma kul lanJ_mfarda ki farkla kullanlm oranfarı,
xentsJt Tasarlm Projesi kapsamanda beti rtenece kt ir . Konut aJ,an1 dJ-şandaki
fonksiyon a]_anlar1 için hazırlanacak Öze]_ Proje Alanr (Öze]likli YapJ_lar)
hazlr.Lanan Kentse1 Tasar]_rn Projelerinde, daha
otarak belirlenmesi içerikli
konut
alan1 o1arak düzenlenen bölünler nedeni ile
iken
alan
konut
dışr
önce
oluŞan art1 nüfusun ihtiyacl olan sosya1 ve teknik altyap1 alanlarr ihtiyacı,
MekanSaf Planlar Yaplrn YÖnetmeliği Ek:2 tabtoda be].irtilen standartlara göre
Kentse1 Tasar]'n Projeleri'nde gösterilecek o1up, ÖzeI Proje hlanlarında
(özellikli Yaprl,ar) naksirnurn Kaks: 3.00 tür.
1l4
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3: Kentsel Tasar]_rn Projeleri, Mekansa1 Plantar Yaplm YÖnetme 1iği , n.in 4. madde
(s) bendj. Veya 30. maddesi kapsanlnda, proje a].anrn]-n büyüklüğüne göre
uyarlanmas], çerçevesinde, nimar, peyzaj mimar_r Ve şehir plancrsa imzalaI1 i.Le
Belediye Başkanl.rğ.!' na sunulur.
4: Mekansal Planlar Yapln Yönetme ] iğj- ' nin 30. madde 3. frkrası gereği, Kentsef
incelenmesi ve değerlendj- rilrnes i amaç.la Belediye'ce
Tasaram Proj eleri'nin
Komisyonu" kurulur. Kuruıan kornisyonda. Kentsel
Tasaram
Değerlendirrne
"Kentsel
Tasaran Projesj_,nin kapsanına göre ilgi]i kamu kurum ve kuruluşlarından uzınan
kişiler de görevlendiri 1ebi l, i r. Kornisyon, değerlendirrne sonuçlar]-n1 komisyon
başkanf ve üyeferinin tamam]_nfn onayı ile rapor ha]ine getirerek, ilgilisine
tebfiğ eder.
YapJ,]-ar) Değişikliği
5: imar planrnda istenen özef Proje Alan] (özellikli
onaylanmaş, Kentse.L
tarafJ_ndan
Komisyonu
Tasarrm
Değerlendirne
Kentsel
talebi,
Be]ediye Başkanlağa'na
Tasar]Ilr Proj esi ve Koınisyon Raporu 1]e bir]ikte
yapJ-lJ-r.

6: Düzce Kenti Revizyon ve İlave Plan Not]arJ,,nan Özef Proje A],an1 (Özellikli
Yapalar) Hükün]eri ile çelişen madde-Lerinde. bu plan notu hükünılerine uyulur.
Hükümlerinin ilave edilnesi konusunun, Belediye Meclisi,nce görüşülerek karara
bağlanınasr j-steniyor.

Kenti Revizyon ve İtave İmar Planı Plan Notlarr'na;
(Özelfikli
Yaprlar)
Alanı
Özet Proje
1: Bu alanf arda, Plan.Lr Aj,anlar İınar Yönetrneliği 'nin 19. maddesinde
konut,
turizm+ticaret,
ile,
ticaret+
alanlarr
ticaret
belirtilen,
karma kutlanım afanlarr için belirlenen yapJtur.i zrn+ t icaret + konut gibi
ÇeŞit-Leri ve kullan:-rn kararlarl geçerlidir.
2: Planlama alanında nimari çözümlernelerde esneklik sağfamak amaclyl,a, rtizgar
Ve güneş]enme ile, yönefme dikkate alrnarak, planlana aJ_anı içerisinde kalan
yapı nj-zama, kat
yap], adalarlnda (ada baz]-nda) blok ebatları, blok şekilteri,
yükseklikleri,
kat sayllar]., yapa yakLaşma mesafeleri, bloklar aras1
mesafe],er, kapal] ve açak çlkmalar, çata Şekli saÇak uzun_Luğu Ve bodrun katlar
gibi yapalaşna koşullarJ_ ile karına kullan]rnfardaki fark_Lı ku]_lanam oranIa!.r,
Konut alana dlşlndaki
Kentse1 Tasarlm Projesi kapsamrnda belirlenecektir.
Yapıfar)
fonksiyon al-anlar1 j,çin hazarlanacak öze1 Proje Alanı (özellikli
o1arak befirfenrnesi içerik]i hazırlanan Kentse1 Tasarl'm Projelerinde, daha
önce konut drş:_ alan iken konut alan! ofarak düzenlenen böfümler nedeni 1le
oluşan arta nüfusun ihtiyacı olan sosyat ve teknik altyap]. alanlara ihtiyaca,
standartlara göre
Mekansa.L Planlar Yapım Yönetrneliği Ek:2 tabfoda beIirtilen
Alanlarrnda
Proje
gösterilecek
o1up,
Özef
Projeleri'nde
Kentse1 Tasaram
(özellikt1 Yapf]a.) maksimum Kaks: 3.00 tür.
_?: Kentsel Tasarım Projeıeri, Mekansa1 Planlar Yap]m Yönetmeliği,nin 4. rnadde
(9) bendi Veya 30. maddesi kap§amanda, proje a]an.rn],n büyük.Lüğüne qöre
uyarlanması çerçevesinde, ıniınar, peyzaj minara ve şehir plancasr imza}arr ile
Be.Ledi ye BaŞkanfağ]'na sunufur.
4: Mekansal Plan]ar Yaprrn Yönetmeliği'nin 30. rnadde 3. fıkrasf gereği. Kentse1
,ce
Tasar_rm Proj eleri ,nin incelenrnesi ve değer], endj_ ri fmes i amaçl.r Belediye
,,Kentsel Tasaram Değerlendirme Komisyonu" kurulur. Kurulan komisyonda, Kentse1
kamu kururn ve kuruluşlarlndan uzman
Tasarlrn projesi,nin kapsanrına göre itgili
değerl,endirme sonuçlarana koınisyon
komisyon,
kişiler de görevlendirilebilj_!.
ile
rapor haline getirerek, ilgilisİne
onayr
tamanının
başkana ve üyelerinin
tebliğ eder.
5: lnlar planrnda istenen özel Proje Alana (Özellikli Yapalar) Değişikliği
talebi, Kentsef Tasarım Değerlendirrne Komisyonu taraf].ndan onayJ_anmfŞ, Kentsel
Tasarlrn Projesi ve Komisyon Raporu ile bir]ikte Be]"ediye Başkanlığı,na
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6: Düzce Kenti Revizyon ve İlave Plan Notlara'nrn Özel Proje Alanf (Özellikli
YapJ.lar) Hükürnleri ile çelişen rnaddelerinde, bu plan notu hükümlerine uyulur.
Hükümle!inin ilave edilnesi, kent hayatanda sosya1, küttüre1 ve ekonomik
alanlarda yaşanan gelişirn Ve değişj,ıııfer nedeni j-le oluşan top]unsa] ihtiyaÇlar
ve talepl-er, kenti.n yapılaşmasJ,nda ve irnar p_Lan.j_arlnda bir takfm farkla
düzenlemeler yapmay]- gerekli krfdJ_ğJ-ndan, j,mar plan]arlnda kentin be]irfi
bölgeferinde farkIr mimari ve teknik çöztinler getirilerek öze]-1ikli ve özgün
yapflaran yap]-lmas].na oJ-anak sağlayacak öze1 proje alanlaranan tahsisinin
yaprlması gerektiğinden, Mekansal Ptanlar Yaplm Yönetmeliğinin 21. Madde 11.
Fakrasr'nda, "İmar Planlar:,nda, özeI Proje Alanı o1arak belirlenen yer.lerde,
nütus veya yapr yoğuntuğu ile kullanlm Ve yapllaşmaya ilişkin
karar]-ar
befirtilir.İ
hükJnü çerçevesinde oybirliğiyle
uyqun burunau. 11rnar Koınisyonu)
Kom-isyon raporunun okunrnaslndan konu 1le ilgili
söz isteyen mecfis üyel-erinj-n
görüş ve öneri].eri doğrultusunda günden Betediye Meclj_sinae görüşüldü.

Düzce Kenti Revizyon ve tlave İınar Planı P]_an NotlaıJ_lna;
"Öze1 Proje Alanl (ÖzeliikIj. YapJ-lar) :

1: Bu alanIarda. Planlr Alan]-a! İmar Yönetme]- iği t nin 19. naddes.inde
belirtilen,
tiÇaret
alanlarr
ile,
tlcaret+
konut, turi zn+t caret,
turizm+ticaret+konut qibi karma kullan.rn alan.Ları için be_lirlenerı
yapa
Çeşitleri ve kullan]-m kararlarr geçerlidir,
2: Planlama a]an.rnda mirnari çö zürn]_enelerde esneklj,k sağlarnak anacJ,yıa, rüzgar
ve güneş.lenme ile, yönefme dikkate allnarak, p]anJ.ama alanı içerii-inde
kalan
yapJ, adala.lnda (ada bazfnda) blok ebat]-ara, blok
yapı
nizama.
şekilleri.
kat
yükseklikleri,
kat sayrlar]_, yapa yaklaşrna mesafelerj_. bloklar arası
mesafe.ler, kapalı ve açık çıkınalar, çat]. şekli saÇak uzunluğu ve bodrun kat]ar
g-ibi yapflaŞrna koşulları ile karma kul.Lanırnlarda ki farklf kutlan.]-m oraniarf,
KentseI Tasarlın Projesi kapsam]-nda belirlenecektir.
Konut aIanf
fonksiyon aj-anlarr için hazrrlanacak öze1 Proje Afan1 (özeliikli d]-şlndakl
Yaprfar)
o.1arak belj-rlennesi iÇerikli
hazırlanan Kentse1 Tasar]m Projelerinde, daha
önce konut dlş.r alan iken konut alan] olarak düzentenen bo.].tıınler nedeni ile
o1uŞan a!tı nüfusun ihtiyaca o]an sosya.]- ve teknik altyapa a.lanları ihtiyac],,
Mekansa1 P]-anlar Yap]-m Yönetrneliği- Ek:2 tabloda belirtifen
standartl-ara göre
Kentse1 Tasarın Projeleri'nde gösterilecek o.1up, Özel Proje
A_Lantar].nda
(Özellikli Yapr_tar) rnaksimuın Kaks; 3.oo tür.
3: Kentsel Tasarlm Proje]erj_, Mekansal Planlar Yap]_m Yönetneliği'nin 4. madde
(s) bendi veya 30. maddesi kapsamında, proje alanfn.ın büyüklüğüne göre
uyar.Lanmas1 çerçeVesinde, ınimar, peyzaj ırıirnarr ve şehir plancısı imialarr j-l,e
Beledj-ye Başkanllğ.r'na sunufur.
4: Mekansa1 Planlar Yapfm Yönetmetiği'nin 3O. nıadde 3, fıkrası gereği, Kentsel
Tasaram Proj eteri 'nj.n incelenrnesi ve değerl-endiri fmes i ,..çi,- 6eieaiye'ce
"Kentse] Tasar.]-rn Değerlendirme Komisyonu" kurulur. Kuru.lan komisyonda.
Tasaran Projesi'nin kapsamına göre i].gili kanu kurum ve kuruluşlarlndanKent'el,
uznan
kişiler de görevlendi ri ]-ebi 1i r. xomlJyon, değerlendirme sonuçlarını koınişyon
başkanr ve üyelerinin tamamJ,nln onayı ite ralor haline getirerek, ilgiıisine
teb]iğ eder.
5 : imar planında istenen Öze1 Proj e Alan1 (Özel j,
l kl i Yapıfar) Değj.şikliği
talebi, Kentsel Ta§aram Değer.Lendi rme Komisyonu taraf -rndan onaylanmrş,
Kentse1
Tasarlrn Proj esi ve Kornisyon Raporu ile birlikte
Befediye Baştanl-fğf'na
j_

yap.rl_ır.
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6: Düzce Kenti Revizyon ve tlave Plan NotJ-arı'nı,n Öze1 Proje Alan]. (Özellikli
Yap.r]-a!) Hükürnferi 1]-e Çetişen maddelerinde, bu plan notu hükürn]-erine uyufur."
Hükürnlerinin ilave edilmesi. tafebi, kent hayatlnda sosyal, küftüre1 ve
ekonomik alan.Larda yaşanan geliŞim Ve değişimfer nedeni ile oluşan toplumsa-L
1htiyaÇ],a! Ve ta]epler, kentin yapıfaşması,nda Ve imar planlar.1nda bir takJ,m
farklr düzenl"erneler yapmay1 gerekli k].ldlğlndan, iınar planlarında kentin
be]irli bölgeleİinde farklı mimari ve teknik Çözürnfer getirj-lerek özelfikfi ve
özgün yapllar]n yapllmasrna olanak sağlayacak özel proje alanfarlnJ-n
tahsisinin yaprlmasr gerektiğinden, Mekansa1 Ptanlar Yapam Yönetıneliğinin 21.
Madde 11. F]_krasa,nda, ,,tmar Planlarrnda. Özel Proje Alanı olarak belirfenen
yerlerde, nüfus veya yapa yoğunluğu ile ku]fanıın ve yap:-laşmaya iliŞkin
hüknü çerçeveşinde , oybirliğiyle kabul edildi.
karaılar belirtilir."
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