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İmır v* §ayınciıriık Komisyonumuzıın 31.ü?.l0lü günü yrpnııŞ ıılduğu

toplantısındı, vat*ndış talepleri inctlenmiş oiup ;

Me_vtian Mıhallcsi 25 pıfta l6tl2 ıda 5§ parselıle bulunıın ılükkinın ön ve Yan
tışhçelcrinin kullınılıbiimçsi içİn i hıt malikterİnin 3/.l nün notcr onlylı muyıffakat'ı
ıtınırak, tıİnıtlnn İtibaren pırsel §ınırııır geçnı*mek kıışuluylt, zemin kat vtYıı vnr§a

ısma kıt tıbın diişemcsine kıdar knpıiı *lnn oiuşturulmıyıcık şekildc ıÇılıPn kıPınır
knil*nabilir cımlı sisiemlerle, projtlerinin Eştetik Kurulu tırafındın uygun görülmesi

ş*rtıyla ticnri amaçlı kuilanıtatıilir" şeklinde ki koşulun Ekll hnritıtİı belİrtilen

ılanlırclı uygu lanm ası komisyonumüıca uy gun görülmüştü r,

R*portiir
Sertiı t}AL YILl}lZ

ilanu AKALlN()Ğı,l"]

Ahmtt ULLJCA

M,

Fatmı GUL
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iMAR VE BAYINDIRLIK KOMiSYOİıU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 31.07.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantrsında

Yılünm Beyazıt Mahallesi 590 ada 26 parsel ve 423742384239-4240424|-4242-424342M-
4245-4246-4247 ada bölgesinde imar planı değşiHiğ konusu görüşİildü yapılan göriışmeler

sonunda;

yildınm Beyazıt Mahallesinde İmar Planı değişikliği yapılacak alanlar yilrilrliikteki imar
planında; Aynk Nizam 3 kat TAKS:0.30 I(AKS:0.90 Konut, Eğtim Tesisleri Alanı, Ticaret E:1.00,

Fark ve yol atanlannda kalmaktadıı Aynca 4240424|42434244-4245-4246 adalarda Kütahya

Kültiir Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.08.2014 taıih 1878 sayh karan ile her tliılü
uygulama öncesi Koruma Bölge Kunılundan izin alınırıası gerektiği belirtilrni$ir. 590 üa26 Paısel
§u1l tarannaa sehven 2l yazılan) için de Kütahya Kültür Varlıklannr Koruma Bölge Kıırulunım
zo.oz.zoıı tarih 969 sayılı karan parsel iizerindeki tescil şerhinin kaldınlınası ve bu parselde

yapılacak her türlü fiziki ve inşai uygulamada Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğ

İ*İlrtlı,"lşti.. Bahse konu atan 6306 saylı Yasa kapsamında ilan edileı Vefa Mahallesi ve

Cumhuriyet §efa-2) Mahallesi Riskli Alanlan aıasında kalmakta olup, Afet Riskli Alanlaı ile
bütüntüğü sağayaıak ıezerv alan olarak Kentsel Dönüşiım işlemlerİnde kullanrlması

dt§tlnillınektedir.

Bu seloçle Yıldınm Beyaat Mahallesi 590 ada 26 parsel ve 423742384239-4240424l-
424242434244-424542464247 ada bölgesinde; E:,2.25-E1,2.50 Yeııçok 28.50 m. lejandlı Konut
alanlan, Eğtim Tesisleri Alanı TAKS:0.40 I(AKS:I.50 Yençok:4 Kat, 20m.-15m.-10m. genişlikli
yol alanlan ve park alanlannın diizenlenmesine yönelik imaı planı dğşikliğ; KütahYa Ktilrılr
Varlıklannı Koruma Bölge Kurulunun 27.07.2018 tarih 4818 nolu karanyl4 tescilli Kütahya Gar
Sahasının paısel smrnndan minimum 15 metre yol ve yeşil alan olan tampon tıiilge aynlmak
koşuluyla ilgili idaresince değerlendiriİnesine karar verilmi$ir. Söz konusu imar planı
değşikliğinde de bahse konu Kütahya Gar Sahasının parsel sınınndan 15. metre yol ve yeşil alan
olİİt şeklae tampon bölge diızenlenmiş olup l/l000 ölçekli Uygulama İınar Planı değşikliğ ile
bu Uygulama imaı planı değşikliğindeki fooksiyonlann nazrm imar planlanna aktanlması
yonlndİki nazım imar planı değişikliğnin, 3194 Sıyü İnır Kınunu'nun 8b mıddesi uy&nncı
onıylınması hususunu.

Bilgilerinize aız ederiz.

SerdaBALYILDZ
Raportör

BULUNMADİ

BanuAKANLINoĞLU

Fatırıa GÜL
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ivran VE BAyINDInl,rr roıvıisyoNu RApoRU

imar ve Bayndırlık Komisyonumuzun 31.07.2018 tarihinde yapmış olduğu toplanfisında, Lala
Hüseyin Paşa Mahallesi, 47 pafta,210-211 adada Belediye Meclisinin 04/0812009 tarih ve 335 sayılı
kararı ile onaylanan 1976 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi, dosyası incelendi, yapılan

görüşmeler sonucunda;

Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Plarıı dahilinde; Lala Hüseyin Paşa

Mahallesi, 47 pafta, 2|0-2|| adada Belediye Meclisinin 0410812009 tarih ve 335 sayıh kararı ile
onaylanan 1976 nolu imar planı Koruma Bölge Kurulu'nun uygrın görmesi kaydıyla, onaylanmıştr.

Koruma Bölge Kurulu'nun uygun görüşü bulunmadığından söz konusu imar planı değişikliği yiirilırlüğe

girmemiştir. Uygulamada poblemlerin olmaması için söz konusu imar plan değişikliğinin Belediye

Meclis karan ile beraber iptal edilmesi;

İptal edilen imar planr değişikliği alanrnrn değişiklikten önceki imar planı durumuna getirilmesi,

uygun göriilmüştiir.

Bilgilerinize arz ederiz.

SerdaBALYILDZ
Raportör

BuLUNMAD|

Ahmet ULUCA

Fatrna GÜL
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iprı,n VE BAyINDIRLIr roıvrisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındrrlık Komisyonumuzun 31.07.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Cedit
Mahallesi, 36 pafta, l57 ada,99 parsel alanında imar planı değişikliği, miiracaat dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonucunda;

07.05.2018 tarih ve 2083 kayıt nolu dilekçe etiid edilmiştir. Cedit Mahallesi,36 pafta, |5'7 ada,

99 parsel alanında imar planı değişikliği talep edilmektedir. Dilekçe ekinde taslak plan değişikliği
ömeği sunulmuştur. Söz konusu alan Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planr
kapsamında Etkilerııne Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadr. 99 parsel alanında uygulama imar planında
Bitişik nizam 3 ve 4 kat konut lejandlı alan, 191 envanter numarasıyla tescilli yapı alanı, park ve yol
alanlan bulunmaktadır. Parsel alanmın bir kısmı da (yaklaşık 5 m2) Sosyal ve Külti.irel Tesis Alanı
lejandlı alanda kalmakta olup, 196 nolu parselle şululudur. 99 parsel alanında nazım imar planında

mevcut konut alanları (yüksek yoğunluk) lejandlı süa bulunduğundan, nazrm imar planı değişikliğine
gerek olmadığı tespil edilmiştir.

Sosyal ve Kültiirel Tesis Alaııı lejaıldh salrada kalaıı vaklas* 5 m2|lik sui'ulu kısmn
Beledivemize kayrtsız. sartsız. Beledivemizce vasal mevzuata uvgrın istenildiği sekilde kullanılmak
i.izere. bedelsiz hibe edilmesi kaydıvla; Cedit Mahallesi, 36 pafta, |57 ada, 99 parsel alannda imar
planında bulurıan Bitişik nizam 4 kat konut alanının, 6 m. genişlikte yol geçirilerek iki ayrı ada

şeklinde yeniden dtzenlenmesi; Kütahya Kültiir Varlıklarınr Koruma Bölge Kurulu'nun 2'1.11.201.4

tarih ve 208l sayıh kararı ile uygun bulunan ifraz haritası da dikkate ahnarak, tescilli yaPırun

bulunduğu kısmın, aradan yol geçirilmek suretiyle Bitişik nizam 3 kat konut lejandh alandan aynlması;
geçirilen yol nedeniyle komşu 94, 96, 98 nolu parsellerin yoldan yola parsel haline gelmesinden dolaYı

söz konusu parsellerde yoğunluk arhşı olmaması için, 16 m. max. bina derinliği ölÇüsiiniin imar

planına aktarılmasına yönelik uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüştiir. Söz konusu Plan
değişikliği değerlendirilmek üzere Koruma Bölge Kurulu'na iletilmiştir. Kütahya Kültiir Varhklannı

Koruma Bölge Kurulu'nun 27 .07.2018 tarihli toplantısında söz konusu imar planı değişikliği; park

alanınrn B-4 lejandlı konut alanlanna doğru 3 m. genişletilmesi suretiyle, tashih edilerek, uYgun

görülmüştiir. Koruma Bölge Kurulu tarafindan tashih edildiği şekilde, söz konusu uygulama imar planı

değişikliğinin; 3194 Sayıh İmar Kanunu,nun 8b maddesi uyarmca onaylanması hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BALYILDIZ
Raportör

BULUNMADİ

BanuAKALINoĞIU

D/u^

AhmetULUCA
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 31.07.20|8 tarihinde yapmlş olduğu

toplantısında, Yıldınm Beyazıt Mahallesi, 688 ada, 45 nolu parsel alanında imar planı

değişikliği mtiracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

02.07.20|8 tarih, 2828 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçeyle ;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 688 ada, uygulama imar planında Ayrık Nizam 3 kat lejand

bulunan 45 nolu parsel alanında, TAKS kaybından dolayı mağduriyetin giderilmesi iÇiry ada

ayffma çizgisi bulunduğundan, 4.75 metre olarak uygulanan arka bahçe mesafesinin 3

metreye düşiirülerek iki blok arasındaki mesafe 6 metre olarak şekilde, imar planı değiŞikliği

talebi yapılmıştır.

688 ada, 45 nolu parsel alanının batısındaki, birleşik parselde ada ayrrma çizgisine (arka

bahçe mesafesi 4.75 m. ye) göre mevcut yapılaşmalann bulunduğu görülmüŞti.ir. 45 nolu

parsel alanında 3 metre arka bahçe mesafesi uygulanmasıyla büçe alanlarının devamlılığı ve

yapılaşma hattı bozulacaktır. Bu nedenlerle 45 nolu parsel alanıyla ilgili söz konusu imar

planı değişikliği talebi uygun görülmemiştir.

Bilgileriniz e arz ederiz.

AKALINOĞLUM
Serda BAL YILDIZ

Raportör

BuLuNMADl
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Ahmet ULUCA
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ılnYJiıvrı.n vE BAyII\IDIRLIK KoMisyonru RApoRu

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 31.07.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,

Yıldınm Beyazıt Mahallesinde, Belediye Meclisimizin 04.03.20|4 tarih, 67 sayılı kararıyla onaylanan

imar planlarına askı siiresi düilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile bu bölgedeki, 597, 598,
5gg, 754, 755 ve 8l8 nolu adalarda imar planı yapımı , dosyası incelendi, yapılan görüşmeler

sonucunda;

Yıldınm Beyazıt Mahallesinde, Belediye Meclisimizin 04.03.2014 tarilr1 67 sayılı kararıyla

onaylanan imar planlarına askı süresi düilinde; "..... kat durumu 6 TAKS/KAKS: 0.2511.25 dir.

şayet kat durumu isabetli ise TAKS/ KAKS :0.251 0.25x6:1.50 olması gerekir. Değilse kat durumu

6 yerine 5 olarak diizeltilmesi veya plan bu haliyle kalacak ise lejant notu kaydı gerekir. Ayrıca imar

parsellerine 10 metre ön büçe kaydı konması yapılaşmada sıkıntılı olabileceğinden ön bahÇenin 5

metre olarak düzenlenmesinin isabetli olacağı..." hususları, |6.04.20|4 t^ih,2995 kayıt nolu ve " ..

599 ada,14 nolu parselde olan yerimizin hepsinin imara açılması..." hususu 15.04.2014 tarih,2968
kayıt nolu , dilekçelerle belirtilerek; itirazlar yapılmıştır. İmar planı yapımıyla ilgili ahnan Kamu

Kuum ve Kuruluş görüşleri, ilgili döküm-l-, ."r^at eti.id edilmiştir. İmar planlarında; "Bu
bölgede 02,04.2013 tarih, I72 sayılı ve 04.03.2014 tarih, 67 sayılı kararlarla Belediye Meclisİnce

onJyıanan imar planlan; yürürlüğe girmemiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştiiriilmesi

Hakkında kanun kapsarnİndaki sahanın projesinin tamamlanmasına müteakip, Belediye Meclis
Gündemine alrnacaktır." notu, Afet Riski Altındaki Alan, hazırlanan kanal güzergÜı projesi esas

alınarak, genişliği 30 metre olarak belirleneı.ı sahalarda uygulanan 

"oYapıyasağı 

getirilmesi, Her tiirlü

imar çapı-imarlhnı örneği verilmemesi,İfraz - tevhid ve parselasyon imi verilmemesi, İhŞaat -
o2.0g:2ö1.4 tarihinden oncİ inşaat ruhsatı alanlar hariç, iskan ruhsatı verilmemesi ve ilgili diğer

koşulların" hususları, bulunmaktadır. Demiryolu ile Karayolu (Çewe Yolu) arasındaki imar Planı
hİırlanan sahada, herhangi bir Askeri Güvenlik Bölgesi, Askeri Alan, Askeri Yasak Bölge vb

bulunmamaktadır.

KAKSın I.25 ten 1.50 ye çıkartılması yönündeki itiraz, yoğunluk artışı olacağından dolayı

uygun görülmemiştir.

5g7,5g8,5gg,754,755ve8l8noluadalarda;599ada,14noluparselalanınıntamamıdaİmar
planı içerİsine almarak, plan srnırlan içerisinde; Afet Riski Altındaki Alanlarırı DönüŞtiirülmesi

i{akkında kanun kapsamındaki süada dahil olmak üzere uygulanmakta olan"YaPı Yasağı getirilmesi,

Her tiirlü imar çapİ imar planı örneği verilmemesi,İfuaz - tevhid ve parselasYon izrıi verilmemesi,

İır* _ oz.og.İoİ4 tarihinden önce inşaat ruhsatı alanlar hariç, iskan ruhsatı verilmemesi ve ilgili

diğer koşullann" hususlannın iptal edilerek; imar planlafinın aynen uygulanması, Ayrık Nizam - 6 kat

yençok İ8.50 -., max. TAKS:0.40, KAKS: |.İ5 ,yan bahçe mesafesi:4 metre, minimum parsel

6tıytıtıugtı, 2.000 m2, minimum parsel cephe ve derinliği: 40 metre, lejandh T2 (talebe bağlı olarak

gerektiği-nde bütİin katları ticari amaçla kuilanılabilecek (konuQ yapılaşma) süalannrn düzenlenmesi,

E:ı.to] ibadet yeri, ilkokul + ortaokul alanr, sosyal ve külttirel tesisler, sağhk tesisi ile Park, otoPark,

pasif yeşil aıanlarının düzenlenmesi, otopark alanı tarafındaki imar adasının kuzeYİnde 5 metre,

k*uvoı"(ç"rre yolu)ndan 25 , diğer kesimlerde 8 metre; ön büçe alanlarının belirlenmesi, proje -
yugr,u.."yo n"tt, ğergahının r"-ko--u alanının belirtilmesi, Demiryolu ile KaraYolu (Çewe Yolu)

Lisrnoa ıt. vuaa" im:ar uygulamasmın yapılmasının zorunlu olduğu hususu belirtilerek, Kamu

Kurum ve Kuruluşlardan geleıİ görüşler, llğilf hususlar doğultusunda plan notlar1l1diizenlenmesi,

yonlerindeki uygulama iİra. plaru İle nİrm imar planı uygun görülmüŞ oluP; 3194 SaYılı Imar

kanunu,nun 8b maddesi uyarıncı onaylanması, hususunu; Bilgilerinize arzedeiz.

Serda BAL YIJ.,DIZ
Raportör

BULUNMADİ

,WMurat HASER

AhmetIJLUCA
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innın v.E üAvıNDıRLıK r<ırııisvoN RApoRı:

İmar ve l}ayınıiırlık Komisyoııumuzun l§.0?.2ül8 günü yapnıış olıiuğu
toplaniısında, vatandaş tılepleri incelenmiş olup ;

30 Ağustoı Mthallşsi l00 pıfta 52l ada iul pırsel ıie buiunan diikkınin ön ve yan
bahçeierinin kuliınılılıilnıcsi için ; k*t nıaliklerinin 3/.i nün nütĞr onııylı muvaffıkat'ı
ıılınarak, tıinıdan itilıaren parsel §ınırını geçmenıek kıışuluylı, zçnıin kat vel"a 1"&r§ıı

asmıı kst t*bın döşeme*ine kıdar kıpılı alın oluşturulınıyıcık şekilti* ıçılıp, kıpanır
kıtlınglıiiir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarıfindıın uygun görülınesi
şırtıylır ticari amıçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun ğ,kli h*ritadı belirtilen
ı lnnla rdı uyguiınmısı kıınıisyonumuzts uy gun görülmüştü r.

Bışkın
Murnt HA§§,R

.1,-:f ,,
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[i.apeırtiir
Sertlı BALYlLDlZ
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İmır ve Bıyındırlık Komisyonumuıün 25.07.2CIıs günü yapnıJş olduğu

toplıntısında, S.S Kütahya Temİzlİkçii*, ** Kİmy*cıtır §ınıyi §itesi Toplu işyeri Yıpı
Kooperatifi talebi inceienmiş olup ;

Yeni Bıısnı Mghallesi 23-()-1l pıftn 43{3 adı l parsel,
Yeni Bosna Mahallesi 23-0-1l pafta 4§4,1aıla i parstl,
Y*ııi Bosnı Mahatlesi 23-0-lI pafta ,{345 *da l pırşel,
}'ııni Bosna Mahalleşi 23-()-tl pafta 4346 ada l parstl,
}'eni Bosna Mıhnlltşi 23-ü-ll pıftn 4347 ada l parsel,
Yeni i}oşnı Mahallesi 23-0-1I pafta {3,18 ıda 1 pırsel,
Yeni Bosna Mıhalleşi 23-(}-1I paftı 4349 ada l parse|,
yeni Bosna Mahalie*i 23-0-tI psftıı jt3§ü ıda 1 pırıelltrde buİunan vt lıloklardan
oluşın dükkınların En vr yan bıhçelerinin kutlanılabilmçşi içiıı ; klt mılİklerİnin 314

nün noter onaylı ırruvtİTakıt'ı alınsrak, tıinıdın ititıaren pırsel §ınırını geÇmemek

koşuluylı, zemin kıt veyı var§ıı a§ıııı kşt tııban d6şemcııine kadlr kaPılı alln
otuşturulmayıcak şekiide ıçılıp, kıpanır katlanılıilir cımlı sistemlerle, projelerinin
Estetik Kurulu tarnfınıinn uygun görülmcsi şırtıylı ticarİ ımnçiı kullınılıbİlİr"
şeklinde ki koşuiun Ekii haritadı hstirtitcn alanlarda uygulınmü§ı komİsyonumuz§ı
uygun görüimüştür.

Ilaşknn
i}lurtt HA§liR

Fatma ÇÜi-

Rıpcrttir
§erdı I3ALYlLDIZ

L]CA

w

B*nu AKALIN
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İMAR vE BAyINDIRLIK roıvrisyoltu RApoRU

imaı ve Bayındırlık Komisyonumuzun 25.07.2018 tarihinde yapmış olduğu
toplantısında, Belediye Meclisimizin 05.06.2018 tarih, l78 saylı kararıyla onaylanan Millet Balıçesi,
Parlç Seyir Kulesi Alanı lejandlı alana askı siiresi datıilinde gelen itirazlann değerlendirilmesi ve ilgili
plan notunun dtlzenlenmesi, konusu, incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Alipaşa Mahallesi, 6 pafta 47,634 adada; doğal sit parsellerinin olduğu böltimde; paık, kapalı
spor salonu, otopark, tafo alanlannın olduğu bölgede, Millet Bahçesi - Park Alanı olarak
diizenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değşikliğ ile ilgili rıa,Am imar planı değşikliğine; Çevre
ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanması için, konunun Eskişhir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Komisyonuna iletilmesine, Doğal Sit parsellerinin dışındaki satıada; 17 ve 24 metelik yollar
tasarlanarak, park, kapah spor salonu, otoparlç süadyum, kapal, yilzrrıe havuzu, antrenman sahalan, lise
alanı, lise spor alanı, D.S.İ, Resmi Kurum Alanı, İdari lesisler ve Ticaret alanlannın olduğu bölgede,
Millet Bahçesi - Park - Seyır Kulesi Alanı olarak diizenlenmesine ilişkin uygulama imar planı
değişikliğ ile ilgili flaztm imar planı değişikliğ Belediye Meclisimizin 05.06.2018 taıih, 178 sayılı
kararıyla onaylanmı ştır.

Büse konu imarplanı değişikliği 21.06.2018 tarihi ile23.07.2018 tarihi arasında askıda ilan
edilıniş ve askı stiresi datıilinde; Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdiirlüğllntln 12.07.2018 tarlh,
2274 sayı|ı, Defterdarlık Milli Emlak Müdtlrlüğilniln |6.07.2018 tarih, 6556 sayılı, Devlet Su İşleri
Genel Müdilrlüğii 3. Bölge Müdtlrlüğilniln 19.07.2018 tarih, 508517 sayıh, Gençlik ve Spor İl
Müdilrlüğilntln 20.07.2018 tarfü,3074 kayıt nolu, Kütatıya Sosyal Yarıdımlaşma ve Dayanışma Vakfi
Başkanhğuın 23.07.2018 tarih, 369 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Başsavcılığ Bakanlık Müabere
Biirosunun 23.07.20|8 tarıh,2782 saylı yazılarında özetle bahse konu alanda bulunan ilgili kurumlara
ait bulunan kamu hizrrıet binalarının Millet Bahçesi - Park - Seyir Kulesi Alanı olarak plan değişikliği
yapılan alanda kalmasuıdan ötilrü ilgili plan değişikliğine itiraz etrıişlerdir.

Kütahya İl llUtlllllgilntln 13.07.2018 tarih, 1918 sayılı yazısında da Dumlupınar Stadyumu ve
çevresinin Millet Büçesi yapılmasının planlandığ anlaşıldığı, söz konusu alana yakın bir caminin
bulunmaması, yakın olmaıııakla birlikte çevrede bulunan camilerin de hlçtik olması sebebiyle ihtiyaca
cevap veremediği, bu bağlamda yapılacak olan Millet Batıçesi içerisinde bir camiye de yer verilmesinin
uygun olacağından bahsedilıniştir. Söz konusu yazılaı etiid edilmiştir.

Bahse konu imar planı değşikliği yapılan alanda bulunan ilgili kurumlann Kamu Hizrrıet
Binalannın hizrrıet stireleri dolmasına müteakip, yeni binalannda hizrrıet venneye başlamalarına kadar
Şu anki mevcut konumlannda kalmaları uygun görüldüğilnden, Cumhuriyet Başsavcılığ İdari İşler
Müdiirlüğilniin 12.07.2018 tarıh,2274 sayrlr, Defterdarlık Milli Emlak Müdilrlüğüniln 16.07.2018 tarih,
6556 sayılı, Devlet Su İşleri Genel Müdiırlüğü 3. Bölge Müdiırlüğilniın 19.07.2018 taıih, 508517 sayılı,
Cumhuriyet Başsavcılığ Bakanl,k Müabere Biirosunun 23.07.20|8 tarih,2782 saylı, Kiitatıya Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi.Başkanlığınn23.07.2018 tarih,369 sayılı ile aşağıda plan notu
diizenlendiğhden Gençlik ve Spor il N,1tamlquntln 20.07.2018 taüfü,3074 kayıt nolu, İtiorf"r, uygun
görtilmemi$ir.

AYrıca, 'Millet Balıçesi - Park - Seyir Kulesi Alanı lejandlı alanda; Spor Tesisleri Alanı, İbadet
Alanı ve yeraltı otoparkı yapılabilir." şklinde plan notunun diizenlenmesi, yönlerindeki l/5000 ölçekli
Nazım ve l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı değşiklikleri uygun göriilmüş olup, 3194 Sayılı İmar
Kınunu'nun 8b maddesi uyannca onaylıınması hususunu,

Bilgilerinize arz edeıİz.

Serda BAL YILDIZ
Raportör

BULUNMADİ

Banu AKALINOĞLU
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İmar ve Bayındrlık Komisyonıımuzun |7.07 .2018 tarihinde yapmrş olduğu
toplantısında, Siner Mahallesi, 266 ada,7 nolu parsel alan:nda imar planı değşikliği, konusıı,
incelendi yapılan görüşıneler sonunda;

24.01.2018 tarii\ 353 kayıt nolu dilekçe, etüd edilmişfü. Söz konusu dile§eyle, Siner
Müallesi, 266 üa5 7 nolu parseldeki fonksiyonun 'Düğiln Salonu'na çewilınesi talep edilmişir. 7
nolu parsel alannda uygulama imar planınd4 karayolundan 25 mete, diğer kesimlerde 5'er metre
yapı yaklaşma mesafeli 'Kapı Sanayi, TAKS:0.40, Hmax:8.50 metre (2 kat)" lejandlı alan yeı
a|mışhr.

Siner Mahallesi, 266 ada, 7 nolu paıseldeki Kapı Sanayi lejandınq figaıg1 Alanına
çevrİlmesine ilişkin imaı planı değişikliği talebi hakkında, Karayollan 14. Bölge Miıdtırlüğiınden
gört§ alınmasından sonr4 konunun değerlendirilınesi, İmar ve Bayndırl* Komisyonmuı
|4.02.2018 taıihli toplantısında göriişiiljnüş olup, 28.02.2018 tarih, E.383l sa5nlr yazrmızla
Karayolları 14. Bölge Müdiirliiğilne söz konusu inar planı değişikliği hakhnda kurum göri§ü
sorulınuştuı.

Karayollan 14. Bölge Müdilrlüğünlln 23.05.20|8 tarih, E.203663 sayılı yazsı;"...Karayollan
Kenannda Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönefueliğin; Dördüncü kısıın, 37.
maddesinde ifade olırnan Kavşak Mesafesi şarhnn sağlanması, 38. Maddesindeki park yerleri
alanlannrn olması, 40. Maddesindeki cephe genişliğ şartrnın sağlanması, 4l. Maddesindeki
karayolu kamulaştırması sınrnndan itibaren yapı yaHaşma (çekme) mesafesi şarbnın sağanması,
EK-9 da ki ömeğe uygun olarak cephe genişliği ve geçiş yolları ile adalann düzenlenmesi ve
bağantı yollarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygım olarak tasarlanması halinde söz konusu
Yeıde 'Ticaıet Alaıı" amaçh İmaı Planı hazıılanmasr miimkündiiı Ancak söz konusu yerde
YaPılınak istenen "Ticaıet Alanı" amaçlı İnar Planı hakkındaki kurum göri§ilıniiz Geçiş Yolu izin
Belgesi için gereken kurum göıi§ü niteliğini taşımamakta olup yukan<ia açıklanan şartlan sağladığı
takdirde Belediyenizce hazılatılacak imar planı ve ilgiü diğer belgelerle idaremize tekrar miiıacaat
edilerek Geçiş yolu İzni hakkında uygun göri§ alınmasr ve inşaatın bu görlış bğı olarak
başlatılması gerekmektedir...." şeklindedir.

Parsel maliğ tarafindan Müdtlrlüğlmiize iletilen; 10.07.2018 tarih, 2929 kayıt nolu dileke
ve ekinde bulüınan kurum görtlşü etild edilmiştir. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'niın; parsel
maliği talafindan 06.06.2018 tarihli dilekçesine cevaben vemıiş olduğu kurum gorıışu; "...266 ada 7
parsel nolu taşınmaza ait orrnan kadastro haritası ve cD ekte sunulmaktadır. orınan kadastro
haritasmda yeşil ile taıü alan dışında tesis vb. Yapılmasında Müdiirlüğiiınilzce sakrnca
bulunmamaktadır. " şkl indedir.

Bahse konq Siner lvlahallesi, 266 adL 7 nolu parsel al,nrnrn imar hattının Omıan Bölge
Müdiırlüğiintın göndermiş o|dığa 25.06.2018 taıih, |351076 sayılı kurum görüştıne göre
dtizenlenere! Ticaret AIan, 'TA.KS:0.40, I(AKS:1.50, tanax:8.50 metre (2 kaD, karafıundan 25
metre, diğer kısımlardan 5 mebe çekme mesafesi dÜzenlenmesi yönlerindeki 1/5000 öİçekli Nazıııı
v_e 1/1000 ölçekli Uygulama imar Pıanı değşiklikleri uygun göriilıni§ olup, 3194 §ıyü İmır
Kanunı'nun 8b mıddesi uyanncı onaylanmısı hususunr1

Bilgilerinize arz ederiz.

Sercla BALYILDZ
Raportör
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 17.07.20|8 tarihinde yapmış olduğu
toplantısında, Yıldınm Beyazıt M"ha]lesi, 9l pafta 55l ad4 7 nolu parselde imar planı değşikliği,
konusu, incelendi yapılan görtişmeler sonunda;

06.07.2018 tarilı, 2890 kayıt nolu dilekçe; "Ekte tapu sııreti bulunan sahibi olduğıım ticari
parselimin, bitişiğindeki ada:55l parsel no:26 imar parseliyle beraber projelendirilmek amacıyl4
İtUal Sol<attal<i yapılanmada olduğu eibi bitişik nizam 8 kat inşaat yapabilmeye uygıın hale
getirilmesi hususıında gereğini..." şeklindedir.

Bahse konu 551 ada5 7 nolu parsel alanı mevcut uygulama imar planında; Bitişik Nizaııı, 4
kat, T2, 5 metre ön büçe mesafeli alanda katmaktadır. Çevredeki komşu parsellerdeki
yapılaşmanın da Bitişik §izam, 4 kat ohnası, sadece Atatürk Bulvanna bakan krsımlaı da Bitişik
Nizam, 8 kat olması ve dilekçede talep edilen şekilde plan değşikliğ yapıldığnda yoğunluk artışı
olacağından dolayı, bahse konu imar planı değişikliğ talebi uyguıı göriilmemiştir.

Bilgilerinize arz edeiz.

BanuAKALINOĞL
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SerdaBALYILDIZ
Raportör
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İmar ve Bayındırlık Komisyonrımuzun |7.07.201.8 tarihinde yapmış olduğu
toplantısnda, Kütahya imar planlan plan hükümleri ve notlannrn lÇ. 6natd65inin diizenlenmesine
ilişkia imar planı değişikliğ, konusu, incelendi yapılan göriişmeler sonund4

Kütahya imar planları plan hiiktlmleri ve notlarının 29. maddesi; "İınar adalannda tevhidden
önceki bahçe alanlan tevhidden sonraki oluşan parselde de aynen uygulanacakhr." şklindedir.

Plantı Alanlar İmar Yönefueliğinin Gçici Madde 2'sinde; 'tsu yönetneliğin yiirilrlüğe
gfudiği tarihten önceki mevzuata göre ve mevzuatrna uygun olarak kısmen veya tamamen
yapılaşması teşkkül emiş imar adalannda, imar planında aksine bir hüküm bul ,nmımak kaydıyl4
yapı yaklaşma mesafeleri, kotlandırma arka bahçelerin tesviyesi ile parsel dışına taşmamak kaydı
ile açık ve kapalı çıkmalan mevcut teşekkille göre belirlemeye idaıesi yetkilidiı...Ancak bu
maddede ifade edilen çıkma ve bahçe mesafelerine ilişkin hususlarla ilgili olarak mevcut bina
bulunmayan kornşu cephelerde mer'i plan ve bu yönetmelik hükümterine uyulur." deımektediı.

Kütahya imar planlan plan hilkiimleri ve notlannrn 29. maddesinin; Planlı Alanlar imar
Yönefueliğinin Geçici Madde 2' sinde yer alan hususlar göz öniine alınarak; "Mevcut bina
§g|nnmayan, yeni yapılaşmaya başlayan imar adalannda tevhidden önceki inşaat alanr tevhidden
sonraki oluşan parselde de aynen uygulanacalıu. Bitişik Nizaınlı, lısmen veya tamamen
yapılapası teşekkül emiş imar adalannda tevhiden oluşan parsele, komşu parsellerin büçe
teŞekküllerine gelen bölümlerinde 2 mete iç bahçe ahenk teşekkiilü uygulanacaktır." şeklinde
diizenlenmesi, yönlerindeki imar planı değşikliğ uygun göriilıniş olup, 3194 sayııı İnır
Kınunu'nun 8b mıddesi uyanncı onaylanmısı hususunıı,

Bilgilerinize aız ederiz.

Serda BAL YILDIZ
Raportör
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İmar ve Bayındırtık Komisyonumuzun 25.07.2018 tarihinde yapmrş olduğu toplantısınd4
Yıldınm Beyazıt, Zı$a Siner; Mahallelerinin kesişim bölgesinde imar planı çalışmasının
yapılınası, dosyası incelendi, yapılan gönüşmeler sonucunda;

20.02.20|7 tarih, 902 kayıt nolu dilekçe, 13.03.2017 taıilo, 4079 sayıl| yazlnilz,20.06.2017
taıih, 3037 kayıt nolu dilekçe, 25.07.20|7 taıih,l2l22 sayılı yazımn,18.10.2017 tarifu 4809 kayıt
nolu dilekçe,23.10.2017 tarih, 18573 sayılı yazıfrız,26.02.20|8 tarirı, 788 kayıt nolu dilekçe,
02.03.20|8 tarih, 852 kayıt nolu dilekçe, 13.03.2018 tailr,, 4574 soyıIı yazımız,29.03.2018 tarih"
1388 kayıt nolu dilekçe,0l.a4.2018 taıih, 5895 sayılı yazrflü411.05.2018 taıih, 335044 sayılı yaa
ve komisyon raporları etüd edilmiş olup, ilgi dilekçelerde Yıldııım Beyazıt, Zrğru Siner
Mahallelerinin kesişim bölgesinde ve DSİ tarafindan Sulama Alanı olaıak belirtilen alanda kalan
parsel alanlannda imar planı yapılması, ön izin verilmesi talç edilmi$ir. DSİ 3.Bölge Müdilrlüğil
ile söz konusu paısel alanlarının sulama alanlanndan çıkanlması ile ilgili yapılan yazışınalar
sonucunda DSİ'nin l1.05.2018 tarih, 335044 sayü yar]s|; "...imaİa açılnasınr istedisniz alanların
Uygulama ftnar Planlanııın Belediye Meclisinizde Onaylanüktan sonrtı, Tarım Alanlannın Tarım
Dışı Kullanımına İllştin 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazı Kullanımı Kanunu gereği illerde
oluştıırulan Toprak Koruma Kurulunun raporundan sonıa bu tiir talepleriniz Kurumumuz tarafindan
değerlendirilecektir." şklindedir.

Belediye Meclisinin 06.01.2015 taıilı, 1l sayılı karanyla, imar planı yapımr için gerekli etiit
ve çalışmaların yapıldıgı ala.u demiryolu ve imar planlı sahalar arasında kalan l05 hektarlık aland4
imar planlannın hazılanması icin:

İdanemiz taratndın: l-Karayolları 14. Bölge Müdtlrlüğil Bıırsa (24 metrelik yolun devam
ettiıilerek yeni çevTe yoluyla bğannsının sağanması konusuda dahil), 2_D.S.İ 34. Şube
Müdilrlüğü Kütatıya- 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşlemeleri Bölge Müdilrlüğü Ankara 4-İ1 Telekom
Müdiırlüğiı Kütaiıya s_Bilim, Sanayı ve Teknoloji İl lltıatırlugıı Kütalıııa 6-İl Külttır ve Turizrrı
MüdilrtüğtV Miize Müdilrtüğü Küta}ıya. l-İl Öze| İdaresi Genel Selıreterlğ Kütatıya 8-Çewe ve
Şehircilik İl Mtıdiırlüğiı Kütah}ıa 9_TEİAŞ Ttirkiye Elekfrik İletim A.ş. 6.İletim resis ve İşletrıe
Grup Müdilrlüğü Kütahya, lO-Osmangazi Elektik Dağfim A.Ş. Proje ve Tesis Müdiırlüğü
Kütahya- l0-Orman Bölge Müdilrlüğü Kütatıya. l2-Gıd4 Tanm ve Hayvancılık İl Müdttrlüğü
Kütahya 13-İl Sağlft Müdiırltğti Küta}ıya l4-Orman ve Su İşleri Bakanlığ Kütahya şube
Müdilrlüğü Kiitahya, l5-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdtirlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri
Mildilrlüğü C. Sağtık İşleri Müdilrlüğii 16-İ afet ve Acil Duruııı Müdilrlüğü Kütahya l7-Çiıııgaz
Doğalgaz Dağtm A.Ş Kütatıya Şube Müdtlrlüğü Kütalıya, l8-Halk Sağllğı Müdürlüğii/ Çewe ve
Çalışan Sağlığ Birimi Kütahya l9-Orman ve Su İşleri Bakanlığ.r 20- Enerji ve Tabii Kaynaklaı
§akanlığ(Maden İşleri Genel Müdilrtüğü) Ankara şklindeki Kıırı.ım ve Kuruluşlardan imar planına
esas gört§ler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etiid yaptınlmasr, aynca ytlrtlrltikteki
imar planlannda yeşil alan ile yollarda kalan parsellerin bu bölgede yapılabilecek imar planlannda
uygulanacak 18. madde imar uygulıımasrna dahil edilecek şkilde tasarımlann yapılması, uygun
görtilmüşttir.

Bil gileriniz e arz ederiz.

Murat HASER
Başkan

Serda BALY|LD|Z
BULul$mADl

Ahmet ULUCA

cür
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 31.07.2018 tarihinde yapmış olduğu toplaııtısında,
Hacıazizler Mahallesi, 2618,2619 nolu adalar bölgesinde ilave imar planı yapımı, dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih,468 sayılı kararıyla;Hacıazizler Mahallesinde, (ayrık
nizam2kat- TAKS: 0.25 - KAKS: 0.50lejandlı) konut sahaları-ticaret alanları ile gerekli sosyal ve
teknik altyapı (eğitim tesisleri, sosyal ve açık yeşil, sağlık tesisleri, sosyal ve kültiirel tesisler, İbadet ,
Teknik Alt Yapı) alanları olarak imar planlannın hazırlanması için; Kurum ve Kuruluşlardan imar
Planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik ettid yaptınlması, uygun
görtilmüŞtii. Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih, l33 sayılı karanyla da , Mevzii imar planı
YaPtmına dair ön izin verilen, 2618 ada,206 nolu parsel alanının; imar planı yapımı çalışmasına dahil
edilmesi konusu, uygun görülrnüştii. Plan yapımına esas alınan Kurum ve Kuruluş görüşleri, ilgili
dökümanları, mevzuat etüd edilmiştir.2618 ada,2l4 nolu parselde mevzii imar planı-yapırrıı talebiİin
reddine iliŞkin, Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarih, 327 sayılı kararı, 

-Hacıazİz|er 
Mahalle

Muhtarlığının 12.10.2016 tarih, 4218 sayılı mi,iracaatı, İ lr,lilll Eğitim Müdiırlüğünün, 2618 ada, 44
nolu Parselle ilgili 2L.07.20I7 tarih, E.l ll2l730 sayılı yazısı, Mekansal Planlama Genel
Müdiirlüğüniin l2.I2.20I7 taıih, E.2l828 sayılı yazısıyla onaylandığı belirtilen , planlama alanına
ilişkin imar planına esas jeolıjik-jeoteknik etiid raporlan , eti.id edilmiştir.

Su isale hattı ve koruma alanının, enerji nakil hattı ve koruma alanının ; paftalara aktarılarak
uYgulanması Mahalle Yerleşik Alanlarınıır diizenlenmesi, bu imar planı öncesi, onaylı imar planlı
alanlarda; İlgilİ olanlarda, parsel alanının en az 7o 39 unun kamuya terk edilmesine ilişkin plan
notlannın sabit tutulmasr, korukent sitesinin olduğu bolümde 2|.10.1996 tarih, l98 sayılı kararıyla
onaYlanıP, Yüriirlükte bulunan uygulama imar planında, "planda yer alan ortaklaşa kullanım
alanlarının terki yapılmadan yapı rÜsatı verilemez" şeklinde plan nofu yer aldığından, bu plan
notunun, " imar Planında Yer alan ilkokul alanının kamu eline bedelsiz geçmeden, sınİrları belirlenmiş
(2I.|0.|996 tarih, l98 saYılı Belediye Meclisi kararıyla onaylanan) imar planı içerisinde yapı, iskan
ruhsatı verilemez" şeklinde düzenlenmesi, KAKS olmaydn sahalarda o.oo xaks belirleıımesi, bu
imar Planı öncesi, onaylı imar planlı alarılarda da hmax:7.00 metre bulunması da gözöni.ine alınarak,
TAKS: 0.25 , KAKS: 0.60, Yençok: 7.00 metre - Ayrık Nizam - 2kat,lejandlarıyÜ konut alanlarının,
tick (ticaret+konut) sahalannın düzenlenmesi, Anaokulu, iltokul + ortaokul hı*ı".r, Lise Alanı;
(TAKS: 0.40, KAKS: |.40 , YenÇok : 12.50 m. ), Sağlık Tesisi Alanları , Belediye Hizmet Alanları,
Resmi Kurum Alanı , Sosyal ,Kültiirel Tesis Alanları, Gençlik ve Spor Bakanlıklİğı Bölgesel Amaçlİ
SPor Tesisleri Alanı ; (TAKS: Aranmayacaktır, KAKS: 1.40 , Yençok : 12.50 m. ;, 6acet yerleri
(r{rS: AranmaYacaliır, KAKS: 1,40 , Yençok : Serbest), onnan alanlarında yol sahalarının
belirlenmesi, ortnan alanlannın, ağaçlandırılacak alanlar, .erarlrk alanı, pasif yeşiİ alanlar, park
alanları, yol ve otopark alanlarının düzenlenmesi, Enerji Nakil Hattı _ DSİ Deİe yatakları _ İçme
SuYu Hattı ; koruma alanları (yapı yasaklı alanlar) nın beliılenmesi, imar planına esas jeolojik-
jeoteknik etiid koŞullardaki ilgili lejandların aktarılması, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi
İmlr_ uYgulaması yapılacak alan sınırlarmın ve iki etap halinde yapılması için ilgili saha sınırının
belirlenmesi, plan hükümleri ve notlarının di.izenlenmeJi;ytlnlerindeLi ilare uygulİma imar planı ile
ilave nazım imar planı uygun görülmüş olup; 3194 Sayıh İmar Kanunu,nun 

-8b 
maddesi uyannca

onaylanmısı, hususunu;

Bilgilerinize arz ederiz.

Murat I{ASER Serda BAL YI-DIZ
Raportör

^^,,W^

BULUNMADİ

Banu AKALINOĞLU
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ipıan vn BAyINDIRLIK roıvrisyoNu RApoRu

İmar ve Bayndırlık Komisyonumuzun 19.06.2018 tarihinde yapmış olduğu
toplantısında, 30 Ağustos Mahallesi, 586 ada, 16 nolu parselde imar planı değişikliği,
müacaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Defterdarlık Milli Emlak Müdiirlüğilnün l 1.05.2018 taih, 4748 sayılı yazısıyla,
mülkiyeti Hazineye ait, Milli Eğtim Bakanhğınca tahsisi talep edilen, 30 Ağustos Mahallesi,
586 ada, 16 nolu parselde bulıınan "Resmi Kurum Alani, lejandının, "Eğitim Hizmetleri
Alani, lejandına dönüştürülmesine ilişkin, imar planı değişikliği istenmiştir. uygulama imar
planında söz konusu parsel sahasında; Resmi Kurum Alanı lejandı, "Belediye Hizrrıet Alaru
ile ilgili tesisler Resmi Kurum Alarunda yapılabilir." şeklinde plan notu bulunmaktadır.

uygulama imar plannda söz konusu 16 parsel sahasında; Resmi l<urum Alanı lejandı

sabit tuİularak, "Belediye Hizmet Alanı ile ilgili tesisler, Eğitim Hizmetleri Alanı ile ilgili
tesisler; Resmi Kurum Alanında yapılabilir." şeklinde plan nofu diizenlenmesi , yönlerindeki

uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planr değişikliği uygun göriılmi§ olup;

3194 Sayü İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasr, hususunu;

Bilgilerinize arz edeiz.

AKALINOĞLU
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Murat HASER
Başkan
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Serda BAL YILDLZ
Ranortör
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iıren vB BAyINDIRLIK xovrisyoxu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 19.06.2018 tarihinde yapmış olduğu
toplantısında, Yıldırım Beyazıt Müallesi, 97 pafta, 1936 ada, l44 nolu parsel ile ilgili imar
planı değişikliği, mi,iracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

iı vtıttuıtıgtıntın 14.05.2018 tarih, 1365 sayrlı yazısı " iıimiz Merkez Cumhuriyet
Mahallesinde bulunan 97 pafta, |936 ada, 144 parsel numaralı taşmmaz İı lıtıfttııİtıgiımtıze
tahsisli olup, Hayme Ana Hatip camii kur'an kufsu yaptlrma ve yaşatma Demeği tarafindan

belirtilen tişınmaz üzerine tuvalet ve şadırvan yapılma isteği ilgi (28.02.2018 tarih, 1180

sayılı) dilekçede belirtilrniştir. Ancak mezkur demek tarafindan yapımına başlanan tuvalet ve

şadırvan inşaatının caminin görıiniim ve estetiğini bozduğu , yeşil alanr daıalttığl ve kur'an
İ<*.rn 11 cephesini kapatrnasr nedeniyle Belediyeniz tarafindan verilen imar izninin yeniden

değerlendirilmesi ...." şeklindedir. Hukuk İşleri Müdiirlüğiiniin 21.05.2018 tarih, E.302 saylı
yaiısında, Haymeana Hatip Camii için yapılacak tuvalet inşaatına ilişkin verilen 16.03.2018

İ-ih ,. 20ltİlg'1 sayılı yapı ruhsatrnın iptali ve yiirütmesinin durdurulması istemiyle ilgili
davada, Kütahya İdare Mahkeme sinin 20|81322 esas nolu Karaında " dava konusu yapl

ruhsatının yiirütmesinin durdrırulmasma" karar verildiği, açıklaırmıştır. Bu nedenle Mahkeme

Sikeci devam ettiğinden, 14.05.2018 tarih, 1365 sayılı yazıyla talep edilen imar planı

değişikliği talebi, uygun görülmemiştir. konu ile ilgili; Mahkeme karannm sonuçlanmasına

-tıt"utip , imar planı değişikliği miifacaatrnrn yapllmasl halinde, değerlendirilmesi; uygun

görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederiz.

Mıırat HASER
Başkan

BuLuNMADl

Serda BAL Y|LDIZ
Ranortör
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iıvıan VE BAyINDIRLIK roıvıisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 03.07.2018 tarihinde yapmış olduğu

toplantısında, Yıldınm Beyazıt Mahallesi, 9| pafta, 804 ada, 4 nolu parselde imar planı

değişikliği, mtiracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 9l pafta,804 ada, 4 nolu parselde, imar planında BitiŞik
Nizam - 4 kat konut lejandlı sahada, T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde büttin katları ticari

amaçla kullanılabilecek yapılaşma) lejandının eklenmesi; "Yapı yoğunluğunu değiŞtirmemek

amacıyla, büçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapı|amaz; plan değişikliğinden

öncekİ imar planında belirlenen bahçe mesafelerine, T2 uygulamasında da aynen

uyılacaktır." plan notu belirlenmesine yönelik uygulama imar planı değiŞikliği, uygun

gbrilmtış olup; 3lg4 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca onaylanmasr,

hususunu;

Bilgileriniz e arz ederiz.

Banu AKALINOĞ
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iıvıın VE BAyINDIRLIK xoıvrisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 03.07.2018 tarihinde yapmış olduğu

toplantısında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2961 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar planı

değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Fen İşleri Müdtlrlüğtiniln 22.06.20|8 tarih, E.1506 sayılı yazısıyla; Yıldınm Beyazıt
Müallesi, 296l ada,3 parselde bulunan hal alanı ve ek tesisleri alanına, doğu kesimindeki
Belediye otopark alanı ve yol alanırun, ilave edilmesine ilişkin; imar planı değiŞikliği
istenmiştir.

3 parselde bulunan Hal Alanı ve Ek Tesisleri ( hmax: 9.50 m) lejandlı sahanın, doğu

kesime, yol ve Belediye otoparkı alanlarına doğru genişletilmesi, TAKS, KAKS
aıarrmayacaktır plan notunun oluşturulması; yönlerindeki uygulama imaı planı değiŞikliği ile
ilgili nazım imar planı değişikliğİ uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b

maddesi uyarrnca onaylanması, hususunu;

Bilgileriniz e arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 03.07.2018 tarihinde yapmıŞ olduğu

toplaırtısında, Alipaşa Müallesi, 5 pafta, 638 ada, l37 nolu parselde imar plaııı değiŞikliği,

müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 638 ada, 137 nolu parselde, apart-otel olarak diizenlenmesİ

için, 03.07 .zOlg tarih, 2835 kayıt nolu dilekçe ile imar planı değişikliği talep edilmiŞtir.

l37 nolu parselde, imar planında Bitişik Nizam - 4 kat konut lejandh sahada, T2

(Talebe bağh oİarak gerektiğinde btittln katlan ticari amaçla kullanılabilecek yapılaŞma)

İejandının İklenmesi; 'oYapı yoğunluğunu değiştirmemek atrıacıyla, bahçe mesafeleri

aaniıinae zemin ve bodrum katlar yapılramaz plan değişikliğinden önceki imar Planında
belirlenen bahçe mesafelerine, T2 uygulamasında da aynen uyulacaktrr." plan notu

belirlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği, uygun göriilmüŞ oluP; 3194 SaYılı

İmar Kanunurnun 8b maddesi uyarınca onaylanması, hususunu;

Bilgileriniz e arz ederiz.

Fatma

Banu AKALINOĞLU AhmğtPLUCAi}ş
,\ \r\ 'ı.

\,,. \.\\)
i. \X
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İmar ve Bayndırlık Koınisyonrımrızun 25.07 -201.8 tarihinde yapmış olduğu

toplantısnda, Belediye Meclisimizin 03.04.2018 tar:ih, |22 sayrlı kararınrn iptali konusı1 incelendi

yapılan göri§meler sonunda;
inkoy vat all"sinde konut alanlannın ihtiyaçlarını kaşılayacak şekilde; mevcut imar

planında park Alan ile yol atanında kalan İnkoy Mahallesi 5138 nolu paısel alanr ile mevcut imar

pİ--ou Ağaçlandırılacak Alan ile yol alanmda kalan İnkoy Mahallesi, 5139 ıolu parsel

uıuoı*rru -Park Alanlan, düşfü yoğunluklu ticaret alanlaır ve kentsel, sosyal, teknik altyapı

alanlan olarak değerlentlirilmek tızge, 5393 saylı Belediye Kanrınu'nun 73. maddesince 'Kentsel
Döniişiım ve Gelİşim Pğe Alanı" kapsamına alnmasr ve gerekli işleırılerin yapılması, Belediye

Meclisimizin 03.04.2018 taritı, 122 sayıh karanyla uygıın göriilmi§til,
Kütahya Defterdarlığ Milli Eİİ,lak Müdiirlüğüne 04.05.2018 tarih, 8145 sayılr yazımzla

bahsi geçen taşınmazlar ile İlgill kamu kıınım ve kuruluşlanna tahsis edilen var ise hangi kuruma

tanssıT oıaugu aynca söz konusu taşınmazlar hakkında kurum görüşiıniın tarafımıza bildirilmesi

iletilrniştir. Öeruiaarİıt Milli Emlak Müdfulüğü'niın 15.05.2018 tarib, 4852 sayılr yazısı; ",.,Söz

konusu'taşmmazların; Başbakanlığa (Toplu Konut İdaıesi Başkanhğı) 1164 saylı Kanrmun Ek_4

iincü maddesi gereğince devri talç edilııiş olup; İdaremizce yapılacak işlemlerin tamamlanmasına

müteakip devir işlemi gerçekleşecektir." şeklindedir.
ıiu n"derı", i-u, pıurr"au park Alanı, Ağaçlandırılacak Alan ve yol alanında kalan, bahse

konu İnkoy Mahalİesi, sİıt ıe 5139 nolu parsel alanlannın, Kerıtsel Döni§iim ve Gelişim Proje

Alanı kapsamına alrnmasrnı uygun gören 03.04.2018 t^lh, l22 salılı Belediye Meclis karannın

iptal edilmesi, uygun görillmilştiiır.

Bilgilerinize arz ederiz.

SerdaBALYILDZ
gWSRr,/ünpı
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İMAR vE BAyIıIDIRLIK KoMisyol\ru RApoRU

imar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 19.06.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantsında,
Parmakören Mahallesi 3564 ada 4 parsel 6lanın bıılunduğu bölgede imar planr değişikliği konusu
görilşilldü yapılan görtişmeler sonıında;

12.06.2018 tarihli ve 2625 kayıt numaralı dilekçe etiid edİlıni$İı Stlz konusu dilekçede;

imar planlannda; Parmakören Ma}ıallesinin gİlneyinde 3564 ada 4 parselin bulıınduğu biilgede
Sağlık Ocağ ile Okulun arasından geçecek şekilde dtizenlenen 50 mt yolun halihazırdaki
yapılaşmış evlere ditkat edilerek düzenlenmesi istenmiştir.

paıırıakören Mahallesi 3564 ada 4 parselin bulunduğu bölgede; yilrilrlilkteki l/5000
ölçekteki Nazrm İmar Planlannda 50 metrelik yol alanı ve bu yol alanrnın koruma alanı olarak

dtizenlenen yapı yasaklı alan bulunmat<tadıı Büse konu yol alanı diizenlemesi yapılan l/5000
ölçekli İlave Nazım İmar Plan; Belediye Meclisimizin 0a02l2009 taıih 40 sayılı karar ile
onaylanmrşhr. Bu alanda y'tlrtlrlilkte uygulama imar planr bulıınmamaktadır. Söz konusu
parmakören lüahallesi 35ü ada 4 parsel a[ınrnın ve biüşiğındeki özel mtilkiyetlerİn bulunduğu

bölgedeki 50 metrelik yol alanının halihazırdaki yapılaşmalar göz öntine alınarak kuzeye doğru

ı<ayaınıması ve özel miilkiyete konu alanlardaki yapı yasaklı alanlann iptal edilınesi Yönlerindeki
ıığooo ölçekli Nazrm İ-ar'Planı değişikliği uygun ğo.İl-tlŞ olup, 3194 Sıyü İmar Kınunu'nun
8b maddesi uyınnca onıylınması hususunu.

Bilgiterinize aızüet'ır.

Fatma GÜL

Serda BAL YILDZ
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ivr.q.n VE BAyIıIDIRLIK roıvrisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 25.07,20|8 tarihinde yapmış olduğu toplantısında; Parmakören
Mahallesi |453 konutların olduğu bölgede J23BO5D2A- 2B- 2C- 2D paftalarda imar plaru

değişikliği konusu görüşüldü yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisimizin 03.05.2018 tarih l38 sayılı Belediye Meclis karan ile "... Belediyemiz
Fen İşleri Müdilrlüğü'ntin 06.04.20l8 taıih E:789-16|7 sayılı yazılları ile "Belediyemiz tarafından

ihale edilen ve yapımı devam eden Kütahya Parmakören Toplu Konut yapım işi mahallinde ti.im

blokların ve ileride yapılacak olan diğer yapılann enerji ihtiyacını karşılamak adına OEDAŞ
elektrik altyapısını projelendirmiştir. Yazımız ekinde OEDAŞ tarafindan kurulması plarılanan trafo

yerleşim projesi ve sayısal verileri bulunmaktadır. Trafo yerlerinin plan dahilinde işlenmesi

hususunda..." şeklindedir. Trafo Alanları Parmakören Mahallesi J23BO5D2A ve J23BO5D2D
paftalarda park ve konut alanlarında belirlenmiştir.

osmangazi Elektrik Dağıtım A.ş Kütahya İl Mtıdurlüğiıntın *|3.07.2018 tarih 2l|26 sayıllı

yazı|arında... Parmakören Toplu Konut Alanlaıını (1453 konutları) besleyecek trafo alanlarmln
yurrn, ekindeki cd içerisinde bulunan sayısal planda gösterildiği şekilde imar planlarına iŞlenerek

pl* tudilutlannrn yapılmasının İ1 İşletme Müdtirlüğiimiizce uygun olduğu bildirilmişti. Ancak işin

aciliyeti nedeniyle ... bölgenin elektrik altyapısnrn Fen İşleri Müdtirlüğilnüz ile belirlenen trafoların

ilk yerlerine göre tamamİunmrş olduğu anlaşılmış olup; bahse konu 6 adet trafonunYaz|mlz ekinde

g<ınderilen .d içind"ki sayısal plan örneğinde gösterildiği şekilde İmar planlarına işlenerek..."

şeklindedir.

I|gi yazı etüd edilmiştir. J23BO5D2A ve J23BO5D2D paftaLarda park ve konut alanlannda trafo

alanlaİınİn imar planlarına işlenmesine yönelik 1/lO00 Uygulama İmar Planı değiŞikliğinin 3194

Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması hususunu,

B ilgilerinize arz ederiz.

Serda BALYILDIZ

Bu*ffiftffADl

Banu AKALINOĞLU

Murat
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iıvran VE BAyINDIRLIK xoıvrisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonuıtuzun 19.06.2018 tarihinde yaprnış olduğu toplarıtısında,
Belediye Meclisimizin 05. 06.2018 tarih 165 sayılı kararı ile onaylanan askı siiresi dahilinde
bulunan imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

Belediye Meclisimizin 05. 06.2018 tarih 165 sayılı kararı ile onaylanan askı siiresi dahilinde
bulunan 2867 nolu imar planı değişikliği; Gaybiefendi Mahallesi229 ada 10 parsel alanının Resmi
Kurum Alanı(Emniyet Hizmet Alanı) ve Ticaret Alanı Emsal:1.50, Thks: 0.60, Yençok:21.50 metre

olaıak karayolundan25 metre diğer yönlerden 5'er metre bahçe mesafeleri dtizenlenmişti.

Gaybiefendi Mahallesi 229 ada 10 parsel alanrrun Resmi Kurum Alanı(Emniyet Hizmet
Alanı) Emsal:1.50, Taks: 0.60, Yençok:21.50 metre olarak karayolundan2l metre diğer yönlerden

5'er metre bahçe mesafelerinin belirlenmesine yönelik l/5000 Nazım İmar Planı ve l/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca
onaylanmasr l1ususunu,

Bilgileriniz e arz edeiz.

Murat HASER
Başkan

BtJLL§N§U$ADI

Serda BALYILDIZ
Raportör

Banu AKANLINOĞLU

Fatma GÜL

,;W



PıN No:uİP.19925,12

uyGuLAMA iMAR ıLANı DEĞlşixı-iĞi
MAHALLE:Gıygltreııol pArrı:ı23BtoB2cJ24Ao6AlD ADA:229 pARSEL:{o

'L l-*

p^
(

PLA]ü DEölşlrrlöl oüA A ılxlil

iEt I Kuiuı vE t|C^iE' AlAıüı

KÜTAHYA (MERKEZ)



L4
iıvıan VE BAyINDIRLIK roıvrisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 25.07,20|8 tarihinde yapmış olduğu toplantısında; İnköy
Müallesi, Mahalle Yerleşik Alanı sınırmln düzenlenmesi ve plan iptali konusu görüşüldü, yapılan
görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarlh 382 sayılı kararıyla Parmakören, İhktly ve Çalca Mahalle
Yerleşik alanlannda halıhazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgelerin Mahalle Yerleşik Alanı§azım ve

Uygulama İmar Plansız ) olarak belirlenmiştir.

İnköy Mahallesinde onaylanan imar planlarının; Mahallenin halihazırda yapıların yoğun bulunduğu

bölgeleri; Mahalle Yerleşik alanlan (nazım ve uygulama imar plansız alanları) halihazırda ki yapıların yoğun

olduğu bölgelere doğu genişletilmesine uygun görülmüşttir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BALYILDIZ""'ffi"foffiıüAD!
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ivren vp BAyIıIDIRLIK roırisyom.ı RApoRU

İmar ve Balındırlık Komisyonumuzun 25.07.20|8 tarihinde yapmış olduğu toplanfisınfu
Güveççi Mahallesi 3798 ada 1 panel ve kuzey dogusundaki imar planlannda park oları alanda imar
plaıu değişikliğ konusu göıi§iildi! yapılan göri§meler sonunda;

24.07.20|8 tarihli ve 3l45 kayt numaralr dıı7ekçe; "Merkız G'weççi Mahallesinde hissedar
bulunduğam 3789 ada 1 parsele larşılık imar ııygulaması sonrasındg yeni yerlerimiz yine
bulunduğu yerde kalan 4452 qdı l parsel ve 4453 ada 1 paısellere yiıw hisseli olacak şekilde
tahsis edilmiştir. İmar çalqınanızdan önce Giiveççi 3789 ado 1 parselde hissedarı olarak
kullandığm alan (göletin hemen doğısunda kılan hsım) imar planlarında park olarak
belirlendiğinden, halen hıllanmaka olduğum alanın tebar tarafima verilmesi için gereğinin
yapılmasını arz ederim." şeklindedir.

Güveçi Maha]lesi 3798 aAa l parsel Belediye smrrlan dahilinde Nazım ve Uygulama İmar
Planlaruıın üşındadıı. Babse konu alanın kuzeydoğusımda alan İmar Planlannda park alanında
kalmaktadr. Söz konusu park alanında yaklaşık 684 m2 Aynk Nizam 4 kat TAKS:0.25 KAKS:1.05
lejandlı konut alanı diizenlenmesi yöniindeki lil000 ölçekti Uygulama İmar Planı değişikliği ile bu
Uygulama imar planı değşikliğindeki fonksiyonlann nanm |ap1 planlanna aktarılması yöniindeki
nazım imm plan değşikliğ ve bu diizenleme 7|e aza|an park alanına karşılık Güveççi Mahallesi
3798 ad^ 1 parsel alanında park alanı diizenlenmesine yönelik 1/5000 Nazım ve l/l000 Uygulama
İmar Planı yapml uygun görülmi§ olup, 3194 Sayü İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca
onaylınmasr hususunu.

Yukanda açıklanan İmar Plan değşikliği ile Güveçi Mahallesi 3798 ada l parselin
kuzeydoğusunda oluşan yeni konut alanınrn Kütahya Belediyesi adına tesciline müteakibeg imar
planııda konut alanı olaır miiracaat sahibine ait Güveççi Mahallesinde 4452 ada 1 parselde 684 m2
tik hissenin; bedel ve alan farkı gözetmeksi?in başabaş trampa edilınesi, bu hususun
gerçekleştirilınesi içi1 Belediye Başkanr ve Belediye Enciimenine yetki verilmesi, uygrrn
göriilmiiştiiı.

Bilgilerinize aız ederiz.

SerdaBALYILDZ
Raporttir

BULUNMADİ

BanuAKANLINOĞLU
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMiSYOIıU RAPORU

imar ve Bayındırlık Komisyonrımuzun 25.07.20|_8 tarihinde yapmış olduğu toplantısında

Hamiave vıaııau".i 773 n" z-s-8 
"d; 

b.lg".indeki imar planı değşikliğ konusu görü$ildğ YaPılan

göriişmeler sonunda;

İmar ve Bayındırlık Komisyonuınuzun 27.|2.2017 taıihin<te yapmrş olduğu toplantıstnda;

ro.u-u a-uçl, İmar plamnda Etİ<r,lenme Geçiş Alanı ve 3.Derece Doğal Sit Alan olan Saray

Mahallesi 4 pafta l4aaa zı par"J ıan rın cü";i brh Eİpnda 
*Sağık Tesisi Alanı" diizenlenmesi

;; .-; pik "lr.',,a tu.ş1*: rıu-laıv"-vrrüıı".l 773 üa bölgesindeki ağaçlandınlacak alan

;b*t"d"'p_k ı_, atır,"or"n_".i* ybneıiı< imarpıanı değişikliği; §üt 9yu Kültiİr Varhklannr

İoi;r--B6Ü" Kurulu ve Eskişehir İutirt vmırtla.,n, Bölge Komisyonunıırı uYgun

göımesi halinde uygun görüııniiştür. Kütatıya. Kültiir VarlıHannr Koruma Bölge Kıırulu,nun

06.02.2018 tarih 4511 nolu karanİİ" ,o, m"J,, i-- planı değişikliklcri uygun görülınüŞtür. Ancak

Kurut Karannda, ......*"J J"" park ihtiyacı yeıine veni bir donah alanr öneren plan

değşikliğinin «*"ı,r-.- ı"til-.ri""]__lurar veıııar qeniidicildT dolay,^iınar ve Bayındırlık

i;;r;;rr* ıo.o+.zoıı tartinae yaimış olduğu toplantısında; KorıımaAmaçlı imar planlan

i.ö*i" arş-a" ür" ıı"miv"T,ıJ"iı.'"i z'eı_ a91 !öı.qesinde, 
Kurul Karannda bahsedilen park

alanı inüyacının t şırnmrs, için" imar pı,rr,nda ..P:l$v" Hizmet Alanı" lejanh bulunan alanda

p*t au"İ amrlenrnesine yonelik imar planı değişikliği uygun görilmüşttir,

Yüanda açıklanan nedenlerden dolap büse konu Koruma Aınaçlı İmar Planında

Etkilenme Geçiş Alanı 
"" 

:.ıi**. b"ea sit Alanı olan Saıay Mahatlesi_4 pafta 14 ada 2l parsel

;*;- gü""y iluu lrr.-a" ;iugı* Ğsisi Alanr" diizenlenmesine yönelik Koruma Amaçlr imar

planı dğşikliğinin ooama"işLFne,,zuat c:ıe.q.Ç:vre ve Şehirciük Bakanlığ tarafindan

i"pı*Jti. ııi_lııiye tııahaıüi7: ada bolge-sinJeki ağaçlandırılacak 4p F.r.g"ri:j" 
park alanı

!iıLJ*".i ve Haınidiye ürı,ıı".i z98 adi bolgesindi imar planında l,p"lgv: Hizmet Alanı"

ı.İJİ"ı""- ıunaa part ı-, aur"J".-"sine }onmteki ı/i000 ölçekli Uygulama iımaı planı

Eauitlis ile bu Uygulama imar planr a9rışı|lliğ$eti fonksiyonlann "",T _,Tq plPf"*
,ı.i"ırri, yöniİndeki naam imar 

,planr 
aeeişikıigi uygun görülmi§ olup, 3194 Sıyü Inır

Kınunu'nun 8b naddesi uyınncı onıylınnısı hususunu

Bilgilerinize arz eAeriz.

SerdaBALYILDZ
Raportör

BuLuNnİADl



\e) /
,-§

a

/,

I
]lI

^\
QD

:.y
İ

(.|il

\-
9--

aaaa

aaaa

@ ,..@
//

-i,4L1)x.,*_/

2
5

{@-(

v:J
qD- -

oX ,'

:ü: ş.'..ı.':!

ffi,*i::1
7;ıl:fri:;

ft;',:;3;.l:ı
I:;i:;l:.;/

!r:./

,6\\Y-



iıvıan vr BAyIıtDIRLrr roırisyoıtu RApoRU

İınar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 17 .07.20|8 tarihiıde yapmrş olduğu
toplantısında, Bölcek Mahalle Yerleşik Alanlannda ve bu alanlara ilave olarak Belediye
Meclisimizin 0U|ll20|2 tarih 463 sayılı karanyla imar planr yapımı için ön izin verilen alanlarda;
l/5000 Nazım İmar ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımr dosyası incelendi yapılan göri§meler
sonımda;

Söz konusu Bölcek Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.20|2 tarlh,
95 sayılı karanyla l/5000 Nazım İmar Planı İlğü Kurum ve Kuruluşlardan göri§ alınması ve İmar
planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yapılması kaydryla onaylanmıştı. Belediye Meclisimizin
03.09.20|3 tarih,405 sayılı karanyla da l/1000 ölçekli Uygulama İmar planr ve Revizfon 1/5000
ölçekli Nazrm İmaı Planı; DSİ'den göriş alınması ve İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etiid
yapılrnası kaydıylıı onaylanmıştr. Bahse konu nazım ve uygulama imar planlanna aslo stiresi
dahilinde yapılan itiıazlaı Belediye Meclisimizin 04.03.20|4 tarih 78 sayılı karanyla detaylı
incelenmek iizere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiŞir. Plantar yiirilrlüğe
girmemiştir. Belediye Meclisimizin 08l10D014 tarıh 323 mylı karan ile de; Bölcek Mahallesi
yerleşik alanrnda yukanda beliıtilen Meclis kararlanyla onaylanaı ıazııq uygulama ve revizyon
rıanm imar planlan İdaıe Malıkemesinin kaıanna istiıaden iptal edilmişti. Aynca Bölcek
Mahallesinde imar P|anı çalışrıası sınırlan içerisine girerı DSİ kanalının batrsında kalan böliimler;
Belediye Meclisimizin 06.03.2018 tarih 73 ve 05.06.2018 t^r"ıh l73 sayılı karanyla da imar planı
yapılacak sahalardan çüardınıştır.

imar Plan yapımt ile ilgii kamu kuıum ve kuruluş göd§leıi, ilgili dökiimanlar, bilgi ve
belgeler etild edilrni$ir. İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdler yaptnlmış olup yerleşime
uygun olınayan alanlara rastlanılınanııştıı. Bahse konu imar plan yapımı çalışm,ası yap an
alaıılardan geçen Kütahya-Uşak Doğalgaz Boru Hattının çevresinde yapılacak planlamayla ilgili
Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin kaytlanna giren bilirkişi raporu ve diğer miiracaatlar da etiid
edilmi$ir.

Planlama alanı 1.332.72l ma ve öngörtiien niifus 20.787 kişidir. Mahallenin hatihazırda
yapılann yoğun bıdunduğu bölgeleri; malıalle yerleşik alanı (nazm ve uygulama imar plansız)
olarak belirlenerek, Konut ve Ticaıet+Konut bölgelerinde Aynk Nizam T.A.K.S:0.30,
K.A.K.S:1.20, 4 katlı alanlar, Park alanlan, İlkoku0-Ortaokul Alanlan (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60
Yençok:16.50 4 kat), Lise Alanr (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 Yençok:l6.50 4 kat), Resmi Kurum
Alanlan (tA.K.S:0.40, K.AK.S:1.60 Yençok:l6.50ıır 4 kat), Sağlık Tesisi Alanı (T.A.K.S:0.40,
K.A.K.S:1.60 Yençokl6.50 4 kat), İbadet Yerleri (T.A.K.S:0.40, K.A.ICS:1.60 Yençok:Serbest),
Belediye Hizrrıet Alarılan (T.A.K.S:0.40, K.A.I(S:1.60 Yençok:16.50 4 kat), Sosyal Tesis Alanı
(T.A.K.S:0.40, K.A.K-S:1.60 Yençok 16.50 4 kat), Yollar, otopark v.b lejandh sahalar diizenlenmesi,
l8. Madde İmar Uygulaması yapılacak alanlann belirlenmesi ve Kamu kurum-kwuluşlanndan
gelen görüşlerin ilgili olanlann koşullannrı plan notlanna aktanlması yönlerindeki Bölcek
Maballesine ait li5000 ölçekli Nazm ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlan uygun görülrni§
olup, 3194 Sıyılr İmır Kanunu'nun 8b mıddesi uyınncı onaylınmısı hususunr1

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDZ
Raportör
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iıvran vE BAyINDIRLIr roıvrisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzıın25.07.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Bölcek
Müallesi, J23bl}alc pafta,3944 ada,l parsel gilneyinde ilave imar planr, dosyası incelendi, yapılan
görüşmeler sonucunda;

Bölcek Mahallesi, J23blDalc pafta,3944 ada, 1 parsel giineyinde kalan yaklaşık 10 hektarlık
sahada imar planı bulunmama}iadır. Belediye Meclisinin 02.04.2013 tarih ve 166 sayılı karanyla söz
konusu l0 hektarlık sahanrn da içerisinde bulunduğu; Kent Bütiiniine yönelik imar planları ile Şair
Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alanı arası, Tavşanlı Karayolu Çewesi İlave Nazım ve
Uygulama İmar Planlan onaylanmıştır. Söz konusu planlara askı siiresi içerisinde itıraz|ax yapılmış ve
yapılan itirazların değerlendirilmesi konusu daha detaylı incelenmek üzere Belediye Meclisinin
03.09.2013 tarih ve 403 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup; söz
konusu planlar yilrilrlüğe girmemiştir.

Bölcek Mahallesi, J23blDa|c pafta,3944 ada, l parsel gtineyinde kalan yaklaşık l0 hektarlık
sahaya ilişkin imar planına esas kurum-kuruluş görüşleri ile jeolojik-jeoteknik ettid raporu
bulunmaktadır. Söz konusu sahada TAKS: 0.30, KAKS: 1.20, Ayrrk ıizam 4 kat, T2 (Talebe bağlı
olarak gerektiğinde bütiin katları ticari amaçla kullanılabilecek yapılaşma (konuQ alanı) lejandlı
alanlar, İkokul-Ortaokul Alanı (TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Yençok: 16.50 (a kat)) lejandlı alan,
Sosyal-Ktiltiirel Tesis Alanı (TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Yençok: 16.50 (4 kat)) lejandlı alan, Belediye
Hizmet Alanı (E: 1.60, TAKS aruınmayacaktır, Yençok: 16.50 (a kaQ) lejandlı alan, İbadet Yeri (E:
2.00, TAKS aranmayacaktrr, Yençok: Serbest) lejandlı alan, Park, otopark, kanal ve yol alanları
diizenlenmesi; kanal alanlarının her iki tarafinda l0 metrelik koruma bandı (yapı yasaklı aianlar)
belirlenmesi;"T2lejandlı alanlarda min. parsel cephesi 25 m., min. parsel derinliği 30 m,, min. paısel
alaru 900 m2 olacaktrr." plan notu oluşturulmasrna yönelik ilave nazım ve uygulama imar planı uygun
görülmüş olup;3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarmca onaylanmasr,

Söz konusu imar planı düzenlenen sahada 1.853 kişinin yaşayacağı öngöriilmektedir. Bu niifus
için gerekli olan 18.530 m2 yeşil alanrn 2.820 m2'1ik kısmı plan onama sırurları içerisindeki Park
alanlarından karşılanmıştır. Geriye kalan |5.710 m2 park alanrna karşılık olmak iızere, söz konusu
alana birleşik konumda bulunan Bölcek Mahallesi, 3944 ada,1 parsel bölgesinde Belediye Meclisinin
01.11.2016 tarih ve 354 sayılı kararı ile dtizenlenen Botanik Parkı ilave imar planında l5.7l0 m2
sahanın karşılık gösterilmesi, uygun görülmüşttir.

Bilgileriniz e arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ
Raportör

BULUNMADİ

Fatma GÜL
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 17 .07 .2018 tarihinde yapmış olduğu toplantrsında,
Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada,74 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, miiracaat dosyasr
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

18.05.2018 tarih ve 2298 kayıt nolu ve 05.07.2018 tarih ve 2874 kayıt nolu dilekçe etiid
edilmiştir. 2298 kayıt nolu dilekçe; "...Bu nedenlerle önceden sahip olduğumuz müstakil
yapılaşma hakkımızı kazanabilmek için yapılacak imar planı değişikliğiyle taşrnmazımızda
derinlik ve cephe şartmm .ıraıımtımasrnı talep ediyoruz. Aynca yan büçe mesafesi olaıak
çekilecek 5 m. daha önceki duruma göre yoğunluk azalması meydana getirmektedir. Bunun da
giderilmesi için 5 m. olan yan bahçe mesafesinin kaldınlmasını talep ediyorum..." şeklindedir.
2874 kayıI nolu dilekçe; "...1989 yılında yapılan imar planı değişikliğine kadar parselimiz ara
parsel olduğu için sadece önden çevre teşekküliine uygun yapacağımız çekme ve arka bahçe
mesafesi çekmesinden sonra 147 m2 taban alanh yapılaşabiliyordu. Ancak imar planı değişikliği
ile komşu parselirniz l25 numaralı parsel yol alanında bırakılınca bizim parselimizde önden çewe
teşekkülü çekmesi yandan 5 m. yan bahçe çekmesi ve arkadan arka bahçe çekmesi uygulanrnca
parselimiz 81 m2 taban alanlı, üst katlarda 1.5 m. yandan çıkma yaparak lO4 m2 yapılaşma
dıırumunda kaldık. ...Bu mağduriyetimizin giderilmesi ve yoğunluk azalmasınm dengelenmesi
için önerilerimiz şu şekildedir; 1-) Yapılan 5 m. yan bahçe mesafesinin iptal edilmesi..., 2) 5 m.
yan bahçe mesafesinin 2 m. olarak uygulanması..., 3-) 5 m. olan yan bahçe mesafesinin tabanda 3

m. uygulanıp üst katlarda 1.5 m. çıkma verilmesi..." şeklindedir.

Alipaşa Mahallesi, 6 paft4 47 ada, 74 parsel alarunda uygulama imar planında, giiney
kesimde 5 m., doğu kesimde yaklaşık 3 m. yapı yaklaşma mesafesi olan Bitişik nizam 4 kat konut
lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu bölgedeki II. etap uygulama imar planları 24.04.1985
tarihinde mi.ilga Bayındrlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanmıştrr. Bu planda 74 nolu
parselin bulunduğu ada 5 m. ön bahçe alanh, Bitişik nizam 4 kat konut lejandlı alanda
kalmaktadır. Dolayısıyl4 74 nolu parselin güney kesimindeki 5 rn. yapı yaklaşma mesafesi 1985
yılında onaylanan imar planrndan gelmektedir. 1989 yılında imar planı değişikliği yapıldığı
belirtilmekte ise de; bu tarihte imar planl değişikliği yapıimamıştr. Belediye Meclisinin
05/0l/2007 taih ve 24 sayılı kararıyla onaylanan 1689 nolu imar planı değişikliğiyle söz konusu
adanın doğu taıafındaki 5 m. ön büçe mesafesi, mevcut teşekkül hattına göre yeniden
diizenlenerek, yaklaşık 3 m.'ye (2.75 m.) düşiirülmüştiir.

Kütahya Kültiir Varlıklarrrrı Koruına Bölge Kurulu'nun 27 .05 .20|5 tarih ve 2410 sayılı
karannda, "Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 67, 68,73 ve 74 nolu parsellerde Yönetmelikte
belirtilen min. parsel genişlik ve derinlik şartı aranmayacaktrr." şeklinde plan notu
oluşfurulmasına yönelik uygulama imar planr değişikliğine ilişkin olarak; ",..97 envanter nolu
Söğütlüçeşme Camiine cepheli taşınmazlarda 'yönetmelikte belitilen minimum parsel genişlik ve
derinlik şartı aranmayacaiiır' şeklinde plan notu oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliğinin
tescilli yapıyla olan ilişkisi açrsından 2863 saylı Yasa kapsamında uygun olduğuna; ancak yapı
yapılabilecek parsel büyiiklüğü, bina cephesi, bina derinliği ve yapılaşmaya ilişkin diğer
hususlann ilgili mevzuatl uyaırnca Belediyesince değerlendirilmesine, karar verildi."
denilmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Alipaşa Müallesi, 6 pafta, 47 ada,74 parsel alanrnın giifıey
kesiminde imar planında bulunan 5 m. yapı yaklaşma mesafesinin iptal edilmesi, 3 m.'ye, 2 m.'ye
düşiiırülmesine yönelik imar planı değişikliği talebi; yapılaşma diizeni bozulacağı ve yoğunluk
arhşı meydana geleceğinden dolayı, uygun görülmemiştir.

Nk



Uygulamada problemlerin olmaması amacıyla; "Alipaşa Mahallesi, 6 pafta,47 ada,67,68,
73 ve 74 nolu paısellerde Yönetmelikte belirtilen min. parsel genişlik ve derinlik Şartı

aıanmayacaktrr.,, şeklinde plan notu oluşturulmasına yönelik uygulama imar planı değişikliği

uygun görülmüş olup; 3194 Sayrh İmar Kanunu,nun 8b maddesi uyarrnca onaylanması
hususunu,

Bilgilerinize arz edeiz.

Serda BAL Y|LDIZ
Raportör

Banu AKALINOĞLU
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imar ve Bayındırlık Komisyonumuzun |7 .07 .2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısınd4

Alipaşa Mahallesi, 9 pafta, 62 ada, 2 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, miiracaat dosYası

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya Vakıflar Bölge Müdiirlüğü'niin 02.04.2018 tarih ve 51632 saylı yazısı etüd edilmiştir.

Alipaşa Mahallesi, 9 pafta, 62 ada,2 parsel alanında 6l envanter numarasryla tescilli Karagöz Camii
lejandlı alan bulunmaktaüı. Söz konusu alan Sit ve Etkilenme Geçiş Alanlan Koruma Amaçlı İmar

Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadır. Vakıflar Bölge Müdiirlüğiince söz

konusu alanda imar planı değişikliği talep edilmiş; yazı ekinde de taslak çizim iletilmiştir. Vakıflar
Bölge Müdiirlüğü tarafından hazırlanan taslak çizimde gösterildiği şekilde; Alipaşa Mahallesi, 9 Pafta,

62;da,2 parsel bolgesiıde bulunan Karagöz Camii lejandlı alanın imar hatlannrn diizenlenmesi; alan

lejandının ,.ibadet yeri, TAKS_KAKS aranmayacaktır, Yençok: Serbest" olarak değiştirilmesine

yönelik uygulama imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarıru Koruma Bölge Kıırulu nun
'l2.o7 

.zoll-'(ınhli toplantısında göfüşülefek uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b

maddesi uyarınca onaylanmasr hususrınu,

Bilgilerinize arz ederİz.

Serda BAL YILDIZ
Raportör

Fatma GÜL

Banu AKALINOĞLU
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 03.07 .2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Sultanbağl Mahallesi, 68 pafta, 47'7 ada,22 parse| alanında imar planı değişikliği, dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonucwıda;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Sultanbağı Mahallesi, 68 pafta, 477 ada,22 parsel alanrnda imar
planında Belediye Spor Alanr lejandlı alan bulunmaktadır. Parsel alanmm bir böliimü 6306 sayılı Afet
Riski Altındaki Alanlann Dönüştiirülmesi Hakkmda Kanun kapsamında 17 .04.20|3 tarih ve
201314678 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen derelerle ilgili Riskli Alan içerisinde
kalmaktadr. Daha önce alınan Belediye Meclis kararlan ile söz konusu Riskli Alan içerisinde kalan
taşınmazlarda yapt yasağı getirilmesine, her tiirlü imar çapı, imar plan örneği verilmemesine, ifraz-
tevhit ve parselasyon izni verilrnemesine, inşaat-iskan ruhsatı verilmemesine karar verilmiştir.
Belediye Meclisinin ||l0'1l20l3 tarih ve 316 sayıh karannda ise; "...Söz konusu 6306 sayılı Kanun
Kapsamrnda yapı yasağı getirilen alanlann, uygulama imar planlarında, paısellerin ön bahçe

alanlarında kalması halinde, bu parsellere; yapı yasaklı koşulun uygulanması kaydı ile her tiirlü imar
durum belgesinin; gerekirse diğer ilgili koşullar da belirtilerek İmar ve Bayndırlık Komisyonu Raporu

- Belediye Başkanlığı Olııru ile verilmesine..." karar verilmiştir.

Sultanbağı Mahallesi, 68 pafta, 477 ada,22 parselde bulunan Belediye Spor Alanı lejandlı
sahanrn "Ticaret, Spor ve Sosyal Tesisler Alanr, TAKS aranmayacaktır, KAKS: 2.00, Yençok:
Serbest" lejandlı alana dönüştiiriiılmesi, her yönden 5 m. yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesine
yönelik uygulama imar planı değişikliğ ve ilgili nazım imar planı değişikliği uygun görülmüş olup;
3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyırrncı onaylanınas1

Sultanbağı Mahallesi,68 pafta, 477 ada,22 ptsel bölgesinde bulunan derelerle ilgili Riskli Alan
kapsamında 30 m. genişlikteki sahada yapı yasağı uygulanmakta olup; bu alan içerisinde imar planında
Dini Tesis Alanı, Park ve yol alanı lejandh süalar da bulunmaktadır. Yol alanı içerisinde, daha dar bir
kesit genişliğinde kanal alanrnrn düzenlenebileceği değerlendirilmeltedir. Bu nedenle 22 parse|
alanrnda, yol tarafinda belirlenen 5 m. yapı yaklaşma mesafesi ve devamındaki sahalar hariç, parsel
alanırun diğer böliimünde yapı yasağı, inşaariskan rüsatı verilmemesi vb. kısıtlamaların kaldırılarak;
bu alanda mevcut imar planına göre uygulamalann yapılabilmesi,

İmar plan değişikliğinin yi.iriirlüğe girmesinden sonra Sultanbağı Mahallesi, 68 pafta, 477 ada,
22 parsele ilişkin imar durum belgesinin; Belediye Meclisinin l|l07l2013 tarih ve 316 sayılı kaıannda
belirtilen "İmar ve Bayndırlık Komisyonu Raporu - Belediye Başkanlığı Oluru"na gerek kalmaksızın
verilmesi, uygun görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederiz,

Serda BAL YILDIZ
Raportör
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun l7 .07 .2018 tarihinde yapmış olduğu toplanfisında,
Meydan Mahallesi, 25 pafta, 673 ada, l49 parsel alanrnda imar planı değişikliği, mttacaat dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucrırıda;

|3.07 .2018 taıih ve 2970 kayıt nolu dilekçe etiid edilmiştir. Meydan Mahallesi, 25 pafta, 673 ada,
149 parsel alanında imar planında 5 m. ön bahçe alanh, Bitişik nizam 4 kat konut lejandlı alan
bulunmaktadır. Söz konusu parsel alanına T2 (Talebe bağlı olarak gereiiiğinde bütiin katları ticari
amaçla kullanılabilecek yapılaşma) lejandı eklenmesi; "Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla,
bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapı|amaz; plan değişikliğinden önceki imar
planında belirlenen bahçe mesafeleine T2 uygulamasında da aynen uyulacaktır." plan notu
di,izenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar
Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasr hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ
Raportör

Fatma GÜL
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