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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 24.04,2018 tarihinde yapmış olduğu
toplantısında, Hacıazizler Mahallesi, 2618 adadaki park alanında imar planı değişikliği
müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş nin 27.02.20|8 tarih, 5704 sayılı yazılarıyla,
Hacıazizler Mahallesi, 2618 adada. imar planında park alanında trafo alanı di.izenlenmesine
ilişkin imar plaııı değişikliği talep edilmiştir. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 04.04.20|8
tarih, E.l74 Sayılı yazısıyla da uygun görülen, park alanında; 5 metre yapı yaklaşma mesafesi
belirtilerek, trafo alanının düzenlenmesine ilişkin, uygulama imar planı değişikliği uygun
görülmüŞ olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca- oouylro-u.,,
hususunu;

Bilgilerinize arz ederiz.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzıın 24.04.2018 tarihinde yapmış olduğu
toplantısında, Siner Mahallesi, 17.0.2 pafta, 1 nolu ada güneyindeki otopark alanında imar
planı değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih, E.l54 sayıh yazılanyla; yoğun
talepler gelmesi ve bölgedeki kalabahk nüfus göz önüne alınarak, Siner Mahallesi, |7.Ö.2
pafta, l nolu ada güneyindeki otopark alanının, imar planı değişikliği yapılarak park alanına
dönüştürülmesi. talep edilmişıir.

1 nolu ada güneyindeki otopark alanının doğu böliimünde, 300 m2lik park alanı
düzenlenmesi, "Park Alanında, minimum 300 m2 yeraltı otoparkı yapılacaktır." şeklinde plan
notu oluşturulmasına ilişkin, uygulama imar planı değişikliği ile nazım imar planı değişikliği
uygun görülmüş olup;3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması,
hususunu;

., 
'Bilgilerinize arz ederiz.'
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun l0.04.20l8 tarihinde yapmış olduğu toplantısında; İnköy
Mahallesi 4570 ada 1 parsel ve 457| ada l parsel alanlarında trafo yapılması konusu görüşüldü, yapı|an
görüşmeler sonucunda;

20.02.2018 tarih E.35269 sayılı dilekçe ile; "... söz konusu trafo alanlarının ekte yer alan kroki
doğrultusunda l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenerek onaylanması..." şek|indedir.

04,04,20|8 tarih E:6135 sayılı yazımız ile OEDAŞ İl İşletme Müdürlüğine".,.4570 ada 1 parsel
alanında İmar adası içerisindeki trafo alanına servis verecek yolun; kamuya terk edilmemesi, yolun
uygulanması, imar planlarında şematik olarak gösterilmesi kriterleriyle trafo alanı düzenlenmesine
4571, ada l parsel alanındaki trafo alanınında bahçe mesafesi içerisinde olması sebebiyle gtiney batı
yönüne kaydırılarak düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği... "ile ilgili görüş sorulmuştur.

OEDAŞ İl İşletme Müdürlüğünün 06.04.2018 tarih l037I sayılı yazıları ile " 4570 ada I
parselde imar adası içerisindeki trafo alanına servis verilecek yolun kamuya terk edilmemesi yolun
uygulanması, imar planında şematik olarak gösterilmesi kriterleriyle trafo alanı olarak plan
değişikliği uygundur. 457l ada l parsel alanındaki trafo alanının zeminde tesis edilmiş olması
sebebiyle güney batı yönüne kaydırılarak düzenlenmei hususu uygun olmayıp trafonun zeminde
tesis edilen yerinde trafo alanı olarak plan değişikliği uygundur." şeklindedir.

İnköy Mahallesi 4570 ada l parsel alanında trafo alanının İmar Planlarına işlenmesi ve İmar
adası içerisindeki trafo alanına servis verecek yolun; kamuya terk edilmemesi, yolun uygulanması,
imar planlarında şematik olarak gösterilmiştir şeklinde plan notunun oluşturulması ve İnköy
mahallesi 457I ada l parsel alanındaki trafo alanınında imar planlarına işlenmesine yönelik l/5000
Nazım İmar Planı ve l/l00O Uygulama imar Planı değişikliğinin 3194-Sayıtı İ-u. Kanunu'nun
8b maddesi uyarınca onaylanmasr hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 25.04.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında; Kütahya
Parmakören Toplu Konut 1453 konut alanında Trafo Alnalarının İmar Planlarına işlenmesi konusu
görüşüldü, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 06.04.20|8 tarih E:789-I6I7 sayı|ı yazıları ile
"Belediyemiz tarafından ihale edilen ve yapımı devam eden Kütahya Parmakören Toplu Konut
yapım işi mahallinde tüm blokların ve ileride yapılacak olan diğer yapıların enerji ihtiyacını
karşılamak adına OEDAŞ elektrik altyapısını projelendirmiştir. Yazımızekinde OEDAŞ tarafindan
kurulması planlanan trafo yerleşim projesi ve sayısal verileri bulunmaktadır. Trafo yerlerinin plan
dahilinde işlenmesi hususunda..." şeklindedir. Trafo Alanları Parmakören Mahallesi J23BO5D2Ave
J23BO5D2D paftalarda park ve konut alanlarında belirlenmiştir.

İ|gi yazı etüd edilmiştir. Belirlenen trafo alanlarının bazıların kaydırılarak düzenlenmesi ,
OEDAŞ dan uygun görüş gelmesi halinde trafo alanlarının J23BO5D2Ave J23BO5D2D pafta|arda
park ve konut alanlarında imar planlarına işlenmesine yönelik 1/1000 Uygulama İmar Planı
değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca onaylanması hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.
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İmar ve Bayındırhk Komisyonumuzun 10.04.20l8 tarihinde yapmış olduğu toplantısında; Andız
Mahallesi 156 ada l parsel alanında imar planı değişikliği talebi konusu görüşüldü, yapılan
görüşmeler sonucunda;

|3.03.20|8 tarih 998 sayılı dilekçe ile; " Kütahya İll Andız Mahallesi, Bünelek Mevkii,
J23BO3B paftasında kayıtlı, 156 ada l parsel mevcutta " Özel Sağlık Tesisleri (Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi ve turizm Otel) Alanr" planlıdır. Yapılaşma koşulları TAKS:0.35
KAKS:1.50 yapı yüksekliği hmax:serbest tir. Yukarıda tanımlı parselde Sağlık Bakanlığı ile gerekli
görüşmeler yapılmış, fakat Kütüya ilinde Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastane kapasitesi dolu
olduğu için yeni bir yatırım yapılmasına izizn verilmeyecektir. Bu sebeple 156 ada 1 parselde plan
değiŞikliği yapılarak ekte taslak planda g_österidiği gibi, yapılaşma koşulları değiştirilmeden,
yaklaşık 16692 m2 yizö|çümlü kısmının "ÖZEL YURT ALANI" (TAKS:0.35, KAkS:1.50 yapı
Yüksekliği Yencok:serbest), 6425,14 m2 lik kısmının "Ticaret Alanı (Düğün Salonu, Restoran,
misafirhane, termal otel ve motel tesisi) (Thks:0.35, Kaks:l.SO yapı yüksekliği Yençok:
serbest),yaklaşık 1992,48 m2 lik kısmınında Anaokulu Alanı (Taks: 0.35, Kaks: 1.50 yapı
Yüksekliği Yencok:serbest) olarak plan değişikliğinin yapılmasını arz ediyoruz" şeklindedir.

Andız Mahallesi l56 ada 1 parsel alanı yürürliikteki İmar Planında; Özel Sağlık Tesisleri
(Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi) ve Turizm(Otel) Alanı Emsal:1.50, hmax:serbest,
TAKS : 0. 3 5, Ifr az Yapılamaz lej andh sahada kalmaktadır.

Talep edilen Andz Müallesi 156 ada l parsel alanı parsel sahibinin talebi üzerine
BelediYe Meclisimizin 02.02.2012 tarih 73 sayılı kararı ile Özel Sağlık Tesisleri (Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezİ) ve Turİzm(Otel) Alanı Emsal:1.50, hmax:serbest, TAKS:0.35, |fraz
YaPılamaz Şeklinde Mevzi İmar Planı onaylanmıştır. İstenilen İmar Planı değişikliği yürü.İtıkt"ki
İmar Planı zımacına uymadığından, Özel Sağlık Tesisi Alanı (Fizik Tedavi ve Re-habilitasyon
Merkezi) a|anı aza|acağından dolayı imar planı değişikliği uygun görülmemiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.
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. İmar ve Bayndırhk Komisyonumuzun 10.04.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısınd4
İnkoy Mahallesi 3592 ada l parsel ve 5235 parselde imar planı değİşikliği konusu- görüşüldü,
yapılaıı gört§meler sonunda;

20.06.20|6 t^ih 2812 kayıt numaralı, 30.06.2016 tarih 3016 kayıt numaralı, 19.09.20|7
lanh 4289 kayıt numaralı ve 29.11.2017 tarih 5448 kayıt numaralı dilekçeler etüd edilmiştir. İmar
ve Bayındırlıİ Komisyonumuzun 28.|2.2016 ve 27.12.201,7 tarihli toplantılannda söz konusu talep
görüşütınü$ii. İmar Planr değişiktiği konusu ile ilgili olarak Karayollan 14. Bölge Müdiiılüğiinden
kurum görüşü istenmiş olup Karayollan l4. Bölge Müdiirlüğiıniin 10.03.20|7 tarih E.71358 saylı,
02.11.2Ol7 tarih E.363999 sayılı ve |8.12.2017 tarih E.4260l1 sayıh yazılanyla da kurum görüşleri
belirtilmiştir. Aynca bahse konu pları değişikliği talep edilen alandaki Doğalgaz Bölge Regülatörü
ile ilgili olar. ak da Çinigaz Doğalgaz Dağltım Sanal ve Ticaret A.Ş.'yle gerekli yazışmalar
YaPılmıştır. İmar ve Bayndırlık Komisyonumuzun 2'7.12.2017 tar;lıll toİlanĞında bahse konu
Parsellerde YaPılacak yatınm ile ilgili avan projelerin iarafımıza iletilmesi durumırnda konunun
Yeniden değerlendirilebileceği uygun görülmüştii. Avan projeler tarafımıza iletilmiş olup gerekli
incelemeler yapılmıştır.

İnkoy Mahaılesi 5235 parselin İmar Planııü bir lısmı Konut Dışı Kentsel iş Alan
I(AKS:1.00, Hmax:8.50 metre (2 kat), Karayolu kenanndan 25 metıe bahçe meİafeli lejarıdlı alarıda
bir kısmıd4 Yol alanrnda kalmaktadır. İnkOy llahallesi 3592 ada 1 nolu parsel Alan ise İmar
|lanında Konut Dışı Kentsel İş Alan KAKS:1.00, Hmax:8.50 metre (2 kat) lejandlı alanda
kalmaktadır. Söz konusu 5235 paısel ve 3592 ada l parsel numaıalı alanda; Karayoİundan 25 m.
diğer Yönlerden l0 metre - 8 metre - 5 metre çekme mesafeli, Ticaret Alanr TAKS:Aranmayacaktır
KAKS:1.00 Yençok: 12.50 metre (2 kat) lejantlı alan dtizenlenmesi, 3592 ada 1 parselin kuzeyinde
bahÇe mesafesi içerisine 25 rn2'lik alana Doğalgaz Bölge Regüatörii Alanr ve çewesine 5 er metre
koruma alanı diizenlenmesi, "Parsellerde yapılacak olan inşaatlarla ilgili 'Karayollan Kenanıdayapılacak ve Açılacak olan Tesisler Hakkmdaki yönetmelik' geği rarayollan 14. Bölge
Müdiirlüğiinden göri§ alınmadan inşaat imi verilmeyecektir." şeklinde plaıı notu belirlenmesi
YönJerindeki l/l000 Uygulama imaı planr değişik-liğ ile bu Uygulama imar planı değişikliğindeki
fonksiyonlann nazrm imar planlanna aktanlması yöniindeki nazım imar pıan a"gi;ikııgi-uygu"
göriilmüş olup, 3194 Sayılı İmır Kanıtnu'nıtn 8b maddesi uyınnca oo.yİ"o-.*rİ*r.u.rr.

Bilgilerinize uz edenz.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 10.04.20|8 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, La|a
Hüseyin Paşa Mahallesi, 20Ll pafta, 2207 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'niin 03.04.2018 tarih ve 3466 sayılı yazısı etüd edilmiştir.
Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20Ll pafta,2207 ada, I parsel nolu taşınmaza ait tapu kaydı örneğinde
niteliğinin Pilon Yeri olmasına rağmen söz konusu parsel alanının imar planında sehven Bitişik nizam
3 kat konut alanı olarak planlandığı görülmüştür. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel
Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü'nün 0l .02.2018 tarih ve 47382 sayılı yazısında l54 kV Afuon-
Kütahya Enerji İletim Haffının deplase sebebiyle kaldırıldığı bildirilmiştir. Dolayısıy|a,2207 aja, 1

Parseldeki pilon kaldırılmıştır. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20L| pafta,2207 ada, I parsel alanında
YaPı yapılması halinde trafik akışını olumsuz yönde etkileyeceği de göz önünde bulundurularak; söz
konusu parsel alanının yol alanına dönüştürülmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği uygun
görülmüŞ olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca onaylanması hususunu,

Bilgileriniz e arz ederiz.
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İmar ve Bayındırhk Komisyonumuzrrn 10.04.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Meydan Mahallesi, 21 pafta,640 ada,3l7 parsel bölgesinde imar planr değişikliği, dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonucunda;

Meydan Müallesi, 2l pafta, 640 ada,273, 3|7,324 parsel alanında imar plarunda Bitişik nizam
3 kat konut lejandlı alan bulunmakta olup;92 nolu parselle şululudur. Meydan Mahallesi, 2| pafta,
640 ada,3l7 parsel bölgesinde 92 parselle şuyu durumunu giderecek şekilde imar hattının 92 parselin
mülkiyet sınırına göre düzenlenerek bu bölgedeki konut alanının yol alanına dönüştiirülmesi; 273 ve
324 no|u parsellerin batı bölümünde konut alanının yol alanına dönüştürülmesi; 273 ve 324 nolu
parsellerin yol alanında kalan kesimlerinin kamuya bedelsiz terk edilmesi; "273, 317,324 nolu
Parseller Yola terki yapılıp, tevhid edilerek Yönetmelikte belirtilen cephe ve derinlik şartı aranmadan
bağımsız olarak yapılaşabilir." şeklinde plan notu oluşturulmasına yönelik uygulama imar planı
değiŞikliği uYgun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b naddesi uyarınca onaylanmasr
hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.04.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,

BelediYe Meclisinin 02.03.2012 tarih ve 105 sayılı kararı ile Enne Barajı çevresinde osi tunım görüşü
doğrultusunda belirlenen l00 metrelik koruma bandının (yapı yasaklı alan) 30 metre oıarak
düzenlenmesi, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü'nün 05.04.2018 tarih ve 244437 sayılı yazısı ve il Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü'nün 10.04.2018 tarih ve ||14479 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Belediye
Meclisinin 02.03.2012 tarih ve l05 sayılı kararı ile; Enne Barajı ve çevresinin de içerisinİe bulunduğu
YaklaŞık 610 hektar süada, düşük yoğunluklu turizm tesis alanları (uygulama imar planında net
Yoğunluk iÇin max. Emsal: 0.60, Hmax: Serbest), Belediye Hizmet Alanı (İdari-Ticari-Sosyo-Kültürel
vb. Tesisler), Ticaret Alanları, ağaçlandırılacak alan, ofTnan alanı, pasif yeşil alan, enerji nakil
hatlarının Çevresinde belirlenen yapı yasaklı alanlar ve yol alanlarından oluşan 1/5000 ölçeklİ Nazım
İmar Planı, ilgili koŞulların tamamlanması kaydıyla onaylanmıştı. Ancak, söz konusu plan askıya
ÇıkarılmamıŞtır. AYnı Belediye Meclis kararında aynca; Enne Barajı çevresinde 998 m. kotundan
itibaren 100 m.'lik sahada Mahalle Yerleşik Alanları ve onaylı imar planİarı haricinde kalan sahalarda
koruma bandı (yapı yasaklı alanlar) belirlenmiştir.

Enne Barajı Çevresİndekİ l00 metre koruma bandına (yapı yasaklı alan) ilişkin olarak DSİ 3.
Bölge Müdürlüğü'nün 05.04.2018 tarih ve 244437 sayılı yazısında; "...baraj gölü çevresinde uyarı
levhaları, korkuluk, duvar ve benzeri önlemlerin belediyenizce alınmasl ve can ve mal güvenliği
bakımından DSİ olarak hiÇbir sorumluluk kabul etmemek koşulu ile en az 30 metre koruma bandı
bırakılarak azami su seviyesinin üstünde kalan alanlarda imar planı yapılmasında kuruluşumuz
faaliYetleri aÇısından bir sakınca bulunmamaktadır." hususları açıklanmıştır.

İü Gıda Thrım ve Hayvancılık Müdtirlüğü'nün 10.04.2018 tarih ve III4479 sayılı yazısında ise;
"",toPlam 312,820033 hektar yüzölçtimüne sahip 1l l0 adet parselde ilave nazım imar planı işine esas,
5403 saYılı ToPrak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarım dışı amaçiı kullanım izni
taleP edilmektedir. ...Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakadığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,nün
27 ,03,2018 tarih ve 68656427-230.04.02-E.864607 sayılı yazısı gereğince Kuru Marjinal Tarım Arazisi
(KTA) niteliğindeki yazı eki haritada işaretlenen, toplam 48,8 hektar yüzölçümüne sahip parsellerin;
,..ilave nazlm imar planı işine esas tarım dışı amaçlakullanılmasına,5403 sayılı Toprak ko--u u"
Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında izin verilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

-Bakanlığı 
Tarım

Reformu Genel Müdürlüğü'nin 27.03.2018 tarih ve 68656427-230.04.02-E.864607 ,uy,L yurril
gereğince toPlam 264,020033 hektar büyüklüğündeki alanın 5403 sayılı Toprak Koruma ve'Arazi
Kullanımı Kanunu'nun l3'üncü maddesi kapsamında tarım dışı kullanİü-ru uygun görülmemiştir...,,
hususları aÇıklanmıŞtır. Yazı eki haritada imar planı işine esas tarım dışı amaçla kuİlanılmarrnu iri.,
verilen sahanın sınırları gösterilmiştir.

Yukarıda aÇıklanan nedenlerle; Belediye Meclisinin 02.03.2012 tarih ve l05 sayılı kararrnın ve
imar Planl YaPlml kararının iptal edilmesi; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mtıdürlüğü;nün 10.04.2018
tarih ve lII4479 saYılı Yazısında belirtilen tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verilen alanlarda ve bu
alanlar ile Enne Barajı arasında plan bütünlüğünü sağlayacak sahada, düştik yoğunluklu turizm tesis
alanları (uYgulama imar planında net yoğunluk için max. Emsal: 0.60, Hmaxı Serbest) ve kentsel
sosYal teknik altYaPı alanları olarak imar planı çalışmasının devam etmesi; bu imar planı çalışmastruniş ve işlemlerde belirtilmesi;

Enne Barajı'nrn azami su seviyesi olan 998 m. kotundan itibaren 30 metre genişlikteki sahada,
Mahalle YerleŞik Alanları ve onaylı imar planlan haricinde kalan sahalarda, korumabandı (yapı yasaklı
alanlar) belirlenmesi; Seyitömer Termik Santrali İşletme Müdürlüğü,nün 18.06.2012 tarih ve 2287

\. .VN

7,ı*



SaYllı Yazlsında "baraj, su alma yapısı, su İsale hattı" çevresinde Termik Santral için önem arz ettiği
belirtilen bölgenin (imar planı yapımı ve yapılaşma talepleri vb. için Seyitömer Termik Santrali İşletme
Müdürlüğü'nün görüşü alınarak uygulamanın yapılması) imar planlarında uygulanması; uygun
görülmüştür.

Bilgileriniz e arz ederiz.

Fatma GÜL

BuLUNMAD|

Banu AKALINOĞLU

BULUNMADİ
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ivıın VE BAyINDIRLIK «ovrisyoNu RApoRU
İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.04.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,

BelediYe Meclisinin 06.03.20l8 tarih ve 70 sayılı kararı ile onaylanan Lala Hüseyin raşa vahallesi, 48
Pafta,839 ada, l07,I10, l1l parsel alanında yapılan 2837 nolu imar planı degişikliğine askı süresi
iÇerisinde gelen itirazındeğerlendirilmesi, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

13.04-2018 tarih ve 1770 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Lala Hüseyin paşa Mahallesi, 48
Pafta,839ada, |07,|l0, 1ll parselalanındaBelediyeMeclisinin06.03.20l8tarih ve70sayılıkararı
ile onaYlanan 2837 nolu imar planı değişikliğine, lO7 nolu parsel maliki tarafindan askı süresi
iÇerisinde itiraz edilmiştir.2837 nolu imar planı değişikliği ile; ıOı, ı10, 111 nolu parsellerin batısında
bulunan Yolun geniŞletilerek söz konusu bölgede yapılan battı-çıktı projesindeki yan yolun
devamlılığının sağlanabilmesi için l07, ll0, lll nolu parsel alanında imar planında bulunan Küçük
SanaYi Sitesi, H: 5.50 lejandlı alan yol alanına dönüştürülmüştü. Söz konusu parseller yolun
geniŞletilebilmesi iÇin gerekli olduğundan dolayı; Lala Hüseyin paşa Mahallesi, 48 pafta, 839 ada-, I07,
1l0, lll Parsel alanında Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 70 sayılı kararı ile onaylanan2837
nolu imar Planı değiŞikliğine askı süresi içerisinde gelen itiraz,uygun görülmemiştir.

Bilgileriniz e arz ederiz.

Fatma GÜL

BuLUNMAD|

Banu AKALINOĞLU

BULUNMADİ

Serda BAL YIL
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ivran \.E BAyINDIRLIK xovıisyohru RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.04.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında; İntrıy
Mahallesi ll5 ada l parsel ve lll ada l parsel alanında imar planı değişikliği konusu görüşüldü,
yapılan görüşmeler sonucunda,

İnköY Mahallesi ll5 ada 1 parsel alanı l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planında Cami lejandh alanda
kalmaktadır. İnköy Mahallesi 1ll ada l parsel alanı ise l/10obblçekli Uygulama İmar planında Belediye
Hizmet Alanı (İdari- Ticari- SosyalKültürel vb. Tesisler) lejandlı alanda kalmaktadır. Bahse konu parsel
alanları Belediyemiz mülkiyetindedir.

İnköY Mahallesi l l5 ada l parsel alanının Belediye Hizmet Alanı( İdari- Ticari_ SosyalKültürel vb.
Tesisler), Taks aranmayacaktır, Yençok:l6.50(4 kaQ, E:2.00 ve İnköy Mahallesi lll ada l İarsel alanının
İbadet Yeri Alanı, Taks aranmayacaktır, Yençok:serbest, E:2.00 olarak düzenlenmesine ybnelik l/5O00
Nazım İmar Planı ve l/l000 Uygulama İmar Planı değişik|iğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu,nun 8b
maddesi uyarrnca onaylanması hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.

Fatma GÜL
BuLUNnIAD|
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ivıan vE BAyINDIRLIK roıvrisyoNu RApoRU
İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.04.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,

Meydan Mahallesi, 25 pafta, |23 ada, l49 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

16.04.2018 tarih ve 1781 kayt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Meydan Mahallesi, 25 pafta, l23 ada,
l49 parsel alanında imar planında 5 m. ön bahçe alanlı, Bitişik nizam 4 kat konut lejandlı alan
bulunmaktadır. Söz konusu alanın Ticari alana dönüştürülmesi talep edilmektedir. 149 parselin Ticari
alana dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği talebi, ada bazında olmadığından, uygun
görülmemiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Fatma GÜL

BULUNMADİ

BanuAKALINOĞLU

BULUNMADİ
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.04.20l8 tarihinde yapmış olduğu
toPlantısında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 109 pafta, 688 ada, 45 ve 57 nolu parsel alanlarıyla
ilgili imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, l09 pafta, 688 ada, 45 ve 57 nolu parsel alanlarında, ada
aYırma Çizgisinin iptal edilmesi şeklindeki, imar planı değişikliği talebini içeren,l9.04.20l8
tarih, l840 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir.

688 ada, 45 nolu parsel alanının batısındaki, birleşik parselde ada ayırma çizgisine göre
mevcut YapılaŞmaların bulunduğu görülmüştür. Bu nedenla ada ayırma çizgisinin bu alanda
iPtal edilmesiYle Yapılaşma dokusu bozulacak, bahçe alanlarının oevamıİııgı kesilecektir. Bu
nedenlerle 45 nolu parsel alanıyla ilgili söz konusu imar planı degişikligi talebi uygun
görülmemiştir.

688 ada, 57 nolu parsel alanında ada ayırma çizgisinin iptal edilmesi yönündeki
uYgulama imar planı değişikliği uygun görülmi§ olup; 3194 Sayılİ İmar Kanunu'nun 8b
maddesi uyarınca onaylanması, hususunu;

Bilgileriniz e arz ederiz.

Fatma GÜL

EuLtlNtv{ADl

Banu AKALINOĞLU

m[Jı-uNlklADl

Serda BAL YILDI
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ivıan vE BAyINDIRLIK roıı,risyoNu RApoRU

İmar Ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.04.20|8 tarihinde yapmış olduğu
toPlantısında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, l8.Ö.4 pafta, 1255 ada,l nolu parsel-alanıyla ilgİli
imar Planı değişikliği, miiracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Fen İşleri Müdürlüğünün 26.04.2018 tarih,E.gg4 sayılı yazısı; " İlgi (29.03.2018
tarihli) yazı ile İlimiz Yunusemre Mahallesi, Mescidi Aksa Caddesi 1255 ada, 1 parsel için
AfYonkarahisar Çevre yolu tarafinda yeşil alandan mevcut binaya araç ve insan ğiriş çıkışı
YaPılabilmesi için gerekli çalışmanın yapılması talep edilmektedir. Ekli imar planlrneğmje
1255 ada,2 Parseldeki Şekliyle söz konusu parsele giriş çıkış ile alakalı imar işlemlerinin
yapllarak Müdiırlüğümüze bilgi verilmesi ..." şeklindedir. Bu bağlamda, l nolu parsel alanına
esas imar Planı değiŞikliği inceleme ücretinin yatırılması kaydıyl a, |255 ada, l nolu parsel
alanına doğu kesimde birleşik park alanında , 7 metrelik yaya yolununun düzenlenmesi
Yönündeki uYgulama imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3lg4 Sayılı İmar
Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasr, hususunu;

Bilgileriniz e arz ederiz.

Murat H lspn
Baş :an

Fatma GÜL

BULUNMADİ

Banu AKALINOĞLU
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iıvıan vn BAyINDIRLIK xovrisyoxu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.04.20l8 tarihinde yapmış olduğu
toplantısında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2899 ada, l3, l4 nolu parse| alanıyla ilgili imar
planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

l8.04.2018 tarih, l835 kayt nolu dilekçeyle yapılan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi,2899
ada, 13, 14 nolu parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği, miiracaatı; etüd edilmiştir.
uygulama imar planında 13 ve 14 nolu parsel alanlannda; yan ve arka bahçe mesafesi
uygulanmayan 5 metre ön bahçe mesafeli , ticari tesislerin de yapılabildiği, konut Dışı
Kentsel Çalışma Alanı - hmax:9.50 m. (2 kat) lejandlı saha yer almıştır.

2899 ada, 13, 14 nolu parsel alanlarında; l0 metre ön bahçeli, diğer kesimlerden 5 er
metre bahçe alanlı "En Az l20 odalı otel, Ticaret, Termal Turizm Tesisleri Alanı - TAKS,
kAI(s aranmayacaktır " lejandlı alanın düzenlenmesi, " yapı yüksekliği ve çatı ile çahdakitüm imalatlar dahil (mania kodu) 967 m. yi geçemez. Ticari kulianım, otel faaliyeti
gerçekleştikten sonra izinlendirilecektir " şektinde plan notunun beıirlenmesi, bu
değişikliklerin otel yapımı şartıyla yapılması, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile
ilgili nazım imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; ıi9l sayılı imar xuorır'oro 8b
maddesi uyarınca onaylanması, hususunu;

Bil gilerinize arz ederiz.

Fatma GÜL

BuLUı.ıMADl

Banu AKALINOĞLU

BuLuNMAD|
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