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İmar ve Baymdırlık Komisyonumuaın ta.07.2019 tarihinde yapmrş olcluğu toplantrsrncla,
Tuıgııtlar yolunun doğusu ile İnkcly Kentsel Döni§üm Gelişiın Proje Alaıu arasurda kalan alanda
imar planı yapıml konusu incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Turgutlar yolunun doğusu ile İhktly Kentsel Dı<intişüm Gelişim Pğe Alanr arasında kalan
yaklaşık 58 hektarlık alanda yürürlükte flazr;n r,e uygulama imar planları bulunmamaktadr. Bahse
konu alanda imar planına esas jeolojik-jeoteknik etiit bulunmaktadır.

Baiıse konu, yakiaşık 58 hei<tar aianda; Konut Aian1 kentsel sosyai, tei<nik ailvapı aianiarı
olarak imar planı yaptınlması için, İdaremiz tarafmdan;

l-Karayolları 14. Bölge h4üdürlüğü Bur§a, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahva, 3-
BOTAŞ Doğal Gaz İ§letmeleri Bölge Müdürlügü Ankara. 4-Türk Telekom İl Hltidtırlıığü Kütahva"
S-Sanayi ve Teknoloji İ1 lvltldtlrlüğti Kütahya, O-İ1 l<tılttır ve Tuıizın Müdürlüğüı' Müze Müdürlüğü
Kütahya 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğ Kütahva, 8-Çewe ve Şehircitik İt fuiüdürlügti
Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletıne Gnrp L,Iüdürlüğiı
Kütahya. lO-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütalıya, 1l-Orman Bölge
h4iidiırliğü Kütah:-a, 12-İi Tanm ve Orman Ivlüdürlüğü Kütahya. 13_İl Sağl* h,{ıidürlüğü Kütah},a,
l4-Tanm ve Orman Bakanlığ Kütahya Şube N,{üdürlügü Kütahya, l5-Kütahya Belediyesi A. Fçn
İşleri Miidürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri lv{üdürlüğü C. Sağlık İŞleri lvltldtlrltlğü, 15-h Afet ve
Acil Dınum NıIüdürlüğü Kütahya. I7-ÇnigazDoğa|gaz Dağtım A.Ş Kütahva, l8-Tarım ve Orman
Bakanlığı Su Yönetimi Genel l\,Iüdürlüğii Ankara l9-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(L4aden
İşleri Genel N.{üdiirlüğü) Ankara şeklindeki Krrum ve Kuruluşlardan imar planırıa esas görüşler
a.lrnması. t}ygun görülııtüştür"

Bilgilerinize aru edeiz.

Serda BALYILDIZ Ruhsen
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 19.06.2019 tarihinde yapmlş o_lduğu

topı*t,r*?u, i*o, vıatıaııesi |0g7,109& ı 117 ve l 1l8 nolu parsel alanlalnın bulunduğu bÖlgede,

yol alanı dtıaenlenmesine yonelik imar plaru yaplml_k9nuşu inielendi, yapılan görüşmeler sonunda;

'-- --irily vıutıi"rinde, ı097, ıogtl ıııİ ve ll18 nolu parsel alanlarının olduğu btılgede naz].m

ve uygulama imar planları bulunmamaktadır,
Bahse konu bolgede bulunan kadastral yol dikkate alınarak, kuzeYdoğu kesiminde

yüriırlükteki imar planınju ıs metre olarak bulunan yol alarunın devamlılığını sağlaYacak Şekilde

düzenlenereı<, gun' keri-lnd" bulunan imar planindaki 25 mete genişliğindeki _yol allnrna

bağlanarak, 15 ,rJt . 
-s*niştiğinde yol alanı'diiaenlenmesi, pasif yeŞil alan oluŞturulması

vönlerindeki, 1/5000 ölçekli Nazım r. i/ıooo ölçekli Uygulama İmaı Planı uygun görtilmüŞ olup,

İİİffi;lrİrr. Kanunu'nun 8b maddesi uyürınc& onıylanmısı hususunu,

Bilal YURITAŞ

W

Bilgileriniz e arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ

^ BaşkanW
YUSUf SOKMEN

BaşkanYard.

Rüsen UMDALI
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun ||.07,2a§ tarihinde yapmlş olduğu
toplantısında, İnkOy Mahallesinde imar planında Spor Tesisleri Alanının bulunduğu alandan
kuzeyindeki yeni Tokilerin bulunduğu bölgeye ulaşrmı sağlayan yol alanlarının diieenlenmesi,
talebi, konusu incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Fen İşleri Müdürlüğü'nifuı 29.04.2019 tzr|h,76| sayılı yazısı; "İlimiz Merkez, Toki Akkent
Mahallesi yaztmız ekinde plan örneğinde gösterilen balgede imar planına göre kavşak
bulunmaktadır jmar planında 46 metre olarak görülen yol tek tara/lı olarak TOKİ tarafından
yapılmış olup, kavşak yapılabilmesi için, imar planına göre diğer tarafının yapılması
gerekmektedir. Ancak bahşe konu hElgede, BOTAŞ boru hattı olduğundan dıılayı yolun diğer
bölümü yapılamamaktadır, Söz konusu bölgede, kot farklıIıklarından ciolayı dolgu yapılması
gerektiğinden, Botaş yetkilileri ile yerinde yapıIan incelemede, boru hattının üstüniin
doldurulmaması gerektiği ve ucil müdahale durumlarında boru hattına derinlikten dolayı ulaşımın
müınkün olamayacağı belirtilmiştir Dolryısıyla,, mevcut boru hattı ve arazi topografik yapı,ıı
sebebiyle söz konusu kovşak ve yollar, imar planına göre düzenleme yaplamadığı için
Müdürlüğünüzce bahsedilen bölge ile alakalı tekrar düzenleme yapılması hususunda gereğini
bilgilerinize arz ederiız. " şeklindedir.

İmar planı değişikliği ile, imar planındaki Spor Tesisleri Alanının olduğu bOlgeden kuzeye
doğru imar planında 12 meffe olarak bulunan yol alanrnın, halihazırdaki kot farkına ve doğa|gaz
boru haffı ve alanrna dikkat edilerek, halihazırda bulunan, yeni Tokilere ulaşımı sağlayan, imar ,

planındaki 12 metrelik yol alanrnın batısında ve bitişiğinde dUzenlenmesi, doğalgaz boru hattı ve
alanının ilgili kriterlerinin aktanlması, doğalgaz hatlarıyla ilgili plan notunun işlenmesi, doğalgaz
boru hattı ve alanırun batısındaki alanın yaya yolu olarak dilzenlenmesi, yol a]anlarında yapılan
değişiklikler §onucu kavşak alanlarırun dtaenlenmesi yönlerindeki, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1i1000
olçİlll Uygulama İmar Planı değşiklikleri uygun görülmüş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun
8b maddesi uyarınca onaylanması hususunu,

Bilgileriniz ç arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ
Baskan
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 11.07.2019 tarihinde yapmış olduğu
toplantısında, Tokilerin bulundugu bölgeden, İnköy Mahallesi yerleşik alanrna yol alanlannın
dtizenlenmesine yönelik imar planı ve değişikliği talebi, konusu incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;

Fen İşleri Müdürlüğü'niiııı 30.04.2019 tarih, 775 sayılıyans\ "jlimiz, Merkez, Akkent (rokı)
Mahallesi, ytızımu ekindeki plan örneğinde gösterilen bölgede, İnköy Mahallesi yerleşik alanına
giriş yapılması talep edilmekıedir İmar planına göre yol bağlantısı bulunmamakta olup, ilgili
talebe istinaden Mtdarl*ğt;nüzce gerekli çalışmaların yapılarak tarafımıza bilgi verilmesi
huşusunda, gereğini arz ederim. " şeklindedir.

Bahse konu yol alanı yapılması talep edilen alanda, yüriirltiü<ie nazlım ve uygulama imar
planı bulunmamaktadır. Halihazırda bulunan yol alanları dikkate ahnarak, 12 metre genişliğinde yol
alanı dllaenlenmesi ve kavşak alanına bağlantısının sağlanması, İnköy Mahallesi yerleşik alaırından
gelen 12 metrelik yolun devam ettirilerek, imar planındaki 50 metre genişliğndeki yola
bağlantısının sağlanması, bu dtieenlenen yollar arasında kalan bölümıirı pasif yeşil alan olarak
dtaenlenmesi, 50 ınetrelik yolun kuzey kesiminde reftij alanında taşıt trafiği yolunun dtizenlenmesi,
yönlerindeki, 115000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarl uygun görülmüş
olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyartnca onaylanma§ı hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ
r'\ Baskan

ÜfilrJ|fb*Lr

Rüsen KLIMDALI
Rapy'flory

Bilal YURTTAŞ

YUSUf SÖKMEN

Elif DEMİRELLi
/ltJ,-trilb.Ur
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 25.a6.20l9 tarihinde yapmış olduğu
toplantısında, Yenibosna Mahallesinde 487 ile 489 nolu parsel alanlarının bulunduğu bolgede,
halihazırda bulunan yol alanrnın, imar planlanna aktanlması, konusu incelendi, yapılan görtişmeler
sonunda;

Yenibosna Mahallesinde, Eskişehir Karayolundan, Yenibosna Mahallesi yerleşik alaruna
ulaşımr sağlayan, halihazırda bulunan yol alanı, imar planında Park Alanı lejandlı alanda
kalmaktadır.

Bahse konu halihazırdaki yol alanı dikkate alınarak 12 metre genişliğinde yol alanırun
dtizenlenmesi, azalanpark alan karşılığında aynı miktarda park alanırun, alanın batısında imar planı
bulunmayan ve Belediye Meclisimizin 03.01.2019 taih,2l sayılı kararıyla Ticaret Alanı olarak
imar planı yaplmı için ön izin verilen alanda karşılanması yönlerindeki, 1/5000 ölçekli Nazım ve
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plaru değişikliği uygun görülmüş olup, 3194 Sayılı İmar
Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması hususunu,

Bi lgil eriniz e arz edeiz.

Serda BAL YILDIZ YUSUf SÖKMEN
Başkan Yard.r.Baskan

trcl,cL&.çç^

Elif DEMiRELLİ Bilal YURTTAŞ
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imar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 10.07.20|9 tarihinde yapmlŞ olduğu toPlantısında,

İshak Seydi Mahalİesi, L23 ada 16 nolu parsel alanında mevzii imar plaru yaplml talebi, konusu

görüşüldü; yapılan görüşmeler sonunda;

24.06.2019 İunır', zoıı kayıt no.lu dilekçe; "Tapuda Kütalıya Merkez G_evrekseYdi KöYü 123

ada t6 parsel numarasıyla kayıtlı tarlama gerekli imar planlarını _tamamlaYarak 
turizm tesisi

yapmak istiyorum. Bu aİaçla gLrekli kurum garıiş vefizibilite çrılışmalarını dilekçe ekinde sundum-
'Doryo*rn İncelenerekplan ça{ışmasının tamamlanmosını arz ederim." Şeklindedir.

irt ut Seydi ıırıaııaııesi Belediye Sınırlarrmrz içerisinde olup, 2018 Yılında BelediYe Slnırları

içerisine alınmığtır. ishak Seydi Mahallesi Belediye Sınırlarrmıza dahil olmadan önce 18.08.zarc

t .iırino. parsel rnıigirri, rtıtarıya İl Özel İdaresine yapmış olduğu miua9aa!ı ile söz konusu Parsel

alanında Turizm ıe-sis Aıaru, b:1.50, Hmax:30.5tİ *, rarS:1.3S lejantlı Mevzii İmar Plaru

yaprlması talep edilmiştir. Geçen stue zarfinda İl Özel İdaresi tarafından kurum ve kuruluŞlardan

imar planına .İa. g<ıruşler alınması için kuruml ar|a yazışmalar yapılmıŞ, imar Plaruna esas jeolojik-

;eoteı<nit etiitler t -u*ı*-ıştır. Küİahya İl Özel İdaresine bahse konu dosya ile ilgili ttlm bilgi ve
'belgelerin tarafımızagtınderilmesi için İq.oe .ZOlg tarih,9019 sayılı yazımız iletilmiŞ oluP, KütahYa

İı 5r"ı idaresinin zg.0o,zoıg taih,6764 sayılı yazılany|a dosya ile ilgili bilgi, belgeler, kurum

görüşleri ve jeoloj ik-jeoteknik etirt raporu tarafımıza iletilmiştir.
Bahse konu, İshak Seydi Maİallesi, 123 ada 16 nolu parsel alanında; Turizm Tesis Alanı

olarak imar planı yaptrılınasi için, parsel maliği tarafindan; 1-İİ Sağlık Müdtirlüğü Kütahvg.,2-

Kütahya Belediyesi 
'F., işleri Üuo,ınlugu, 3-1<titahya Belediyesi Su ve KanalizasYon IŞleri

Müdii(lüğü, 4- Kütahya Belediyesi Saghlİişleri Mtidtırltlgtl, şeklindeki Kurum ve KuruluŞlardan

imar planına esas gohşlerin alınması,-tüm kurum görüşlerinin tamamlanmasına müteakiP, imar

pıunr*n parsel malğl tarafindan şehir plancısına hazırlattırılması uyguıı görülmüŞ oluP,

İı Gıda ıanıi ve Hayvaniıııt ıııudıırlüğü,nün 23.02.20|8 taJjh,E.597760 sayılı yazısı etiid

edilmiştir. Bu dtlzenlemeler insan, toplum ,r. ğ"*. ilişkilerinde dengeyi bozucu nitelikte değildiı

ekonomik ve sağlık bakımından toplum lehine sonuçları vardır. Belirtilen tesis ve di,izenlemelerin

yapılmasından İonra, ekolojik y6nden olumsuz etkisinin olmayacağ ve toplumsa1 kayıplar

bakımından toplum afeyhine sonuçlar doğurmayacağ, aksine sosyal yönden halkın refah seviYesini

artıracağından yapılacrk çulrş*ular toplum lehine olacaktır. Yapılacak ÇalıŞmalarda kamu Yarafl

bulunmaktadır.
Bu nedenlerle; İshak Seydi (Gewekseydi) Mahallesi 123 ada 16 nolu Parseli kaPsaYan

toplam 16.516,08 *İ,lik alandİ; Twizm Tesİs Alanlarının yapılabilmesi amacıYla, 5403 _saYılı
Toprak Koruma ve Arazi Kullarumı Kanunu'rııın 13. Maddesinin (d) bendi gereğince "Kamu Yanrı

Kararı" alrnması uygun görülmüştiir.

Bil gileriniz e arz ederız.

Serda BAL YILDIZ
BaskanM

Ruhsen KUMDALI
Raportör

YUSUf SÖKMEN
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.07.2019 tarihinde yaPmıŞ olduğu

toplantısında, Andız Mahaııesi, 156 ada İ parselde imar planı değişikliği talebi, konusu inÇelendi,

yapılan görüşmeler sonunda;
3|.I2,21l1tarih, 5738 kayıt no.Iu dilekçe; "Kütahya ili, Anılı: Mahallesi, Bünelek Mevkii,

J23BO3B paJtasında kayıttı, ]56 ada, I parsel mevcutta "Özel Sağlık TesiŞleri (Fizik Tedavi ve

Rehabılitİsyon Merkezi ye Turizm C)teI) AIunı" planlıdır YapılaŞma koŞulları TAKS:0,35,

K4KS:1.5(j, yapı yüksekliği Hmax:Serbeşttir Yukarııla tanımlı parsele, mevcut lejantı ve YaPılaŞma-kİ{ulları 
ağiştıİı*eclenlTicaret Alanı (I2)' lejantının, plan değişikliği yaPüarak ilave edilmesini

isİiyorum. Gereğini tarafınızdan arz ederiız. " şeklindedir.
Bahse konu, An-dız Mahallesi, 156 ada 1 nolu parsel alaru l/1000 ölÇekli UYgulama Imar

planında; özel Saglık Tesisleri (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi) ve_Turizm (Otel) Alanr,

TAKS:O.i5, E:1,5b, Hmax:Serbest, ifraz Yapılamaz lejandlı alanda kalmaktadır. Parsel maliği

tarafindan il gili şehir plancısına hazırlaffırılması kaydıyla;
imaİplaru ve değişikliği ile, TAKS:0.35, E:1,50, Hmax:Serbest, İfraz Yapılamaz yapılaŞma

koşullan sabiİ tutularak bzeı saglık Tesisleri (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi) ve Turizm

İcıİ.ıİAlanı lejandlı alanın günğ kısmında "D,S" lejandlı bölümiın ayrrlmasr, "D,S. ile gösterilen

İ*ıura, b<ılamde Düğtın salonu ve tesisleri dışında tesis yapılamaz." Şeklinde Plan notunun

dizenlenmesi, 3 mete-ve 11 mete çekme mesafelerinin oluşturulması, Yönlerindeki 1/1000 ölÇekli

Uygrİ; imar planı degişikliği il; ı/5000 ölçekli Nazım İmar Planı uygun görtılmüŞ oluP, 3194

Sİvrl, İmar Kanunu'nun 8b mıddeşi uyarrnca onaylanması hususunu,

Bilgileriniz e arz ederiz.

Rüsen KUMDALI
Raportör

Bilal YURTTAŞ
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuaın L9.06.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısuıd4
Paımakören Mahallesi 3530 ada 209 parsel alanınrn bahsındaki alanda imar planı }apım1 konusu
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Ivluhtarlık İşleri Müdürlüğiimiizün 26.04.2019 tarih E.LZT sayılı yaz§l ile ilstilen
Paımakören Mahalle Muhtarlığnırı dilekçesi ve Çinigaz Doğa|gaz Dğıtım Sanayi ve Ticaret

A.Ş.'nin 10.06.2019 tarihli ve KTH-20I9l3420 sayılı yazısı etiit edilmiştİr. Mahalle iV{uhtarlığının
rlilekçesinde: rnahalle içerisinden geçip Yeni Cezaevi Alanırra giden Çnigaz boru hattuıdan
bahsedilerek, bu boru hattr için herhaneı bfu koruma kuşağı r,,eya yaklaşma mesafesi uygulanıp
uygulanılmayacağ sorulmaktadır. Çinigaz'ın ilgili yazısında ise; balısç konu doğalgaz boru

hatlarınur ha|ihaztdaki mevcut yollarda olduğundan bahsedilerek, bu hatlar için herhangi bir
koruma l«ışağı ve yaklaşma mesafesi belirtilmemiştir. Ancak Doğalgaz Boru haffı güzergahıııda

bulunan Rh,IS-B tesisinin sınırlarura ise 5'er rnetre koruma mesafesi brakılarak imar planı
düzenl enme si i stenmi ştir.

Söz konusu RMS_B tesisi Parmakören Mahallesi 3530 ada 209 parsel numaralr alanrn

batısında imar plansız alaıda kalmaktadır. Bu nedenle Parmakören Mahallesi 3530 ada 2a9 parsel

numaralr taşrrmazrn batısuıdaki RIv{S_B tesisinin bulunduğu alanın, Doğalgaz Bölge Regülatörü

Alani olarak düzonlenmesi ıe bu alanin siıiirlafina 5'er metre koruma inçsaftsi olacak şekilde lapı
\hsaklı Alan düzerılenınesi yönlerinileki 1,11000 ölçekli İlave lJ_vgulama İmar Planı yaprml uygun

görülmtiş olup, 3194 §ayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz,

Ruhsen h,ID,4.LI
R .ör

Serda BALYILDZ yusuf SÖKI\.,IEN
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumu nın 25,a6.2019 tarihinde yapmış olduğu toPlanhsurda,

yılclırım Beyazıt N,Iahallesi 2646 ada ı |ur**ı alanırıcla imar planı değiŞikliği konusu incelendi,

1 aprlan görüşmeler sonunda;

yıldırrm BeyaatlVlaha,|lesi 2646 ada 1 parsel numaralr taşır:rrrıaz ile ilgili 31.05,2019 tarih

1867 kayıt numaralİ dilekçe; "İlimiz 1-.Beyazıt i,Iah. 18.0.1 paJia, 26a6 a(1 l.parsel nolu arsamın

ce\ılıe işaretiııııı kaıdırılaiai, planlı alanlar tip imar -ıonetineliğinin ]5. ]uIaddeşindebi parsele ait

taııımlar lasnıında betirtildiği üzere parsel iephesinin dar ceplıe almasıııı istüorııın. Gereğinin

y ap ılm as ın ı ar z e der i m. " şekündedir,

Söz konusu yıldırım BeyantN{ahallesi 2616 da 1 parsel numaralr ta§rnmaz imar Planurdal

.{},nk Nizam a katlı, rın bahçe mesafgli 5 metre, yan bahçe mesafesi 3 metre, TAKS:0.35 yapılaŞma

koşullu ve cephesi parselin kuzeyi _o1acak ş.iiıa, cephe işaretli kolut adasurda kalmaktadr,

yrldırıın Beyaat ırzıahaııesi 2646 ada' I |arseıin tuıunougu koırrıt adasrndaki cephe işaretinin

kaldırılarak düzenlenmesi ve diger koşuİlurrn uy* kalrnİsına yönelik UYgulama İmar Planı

cleğişikliği uygun görülmüş olup; ııp+ Sayılı İmar Kanunu,ırun 8b maddesi uyarrnca

onaylanması hususunu,

Bllgilar nize ar z edçiz.

SerdaBAL\TLDIZ
Baskan
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İmar ve Ba-vındırlılı Komisvonumuzun I1.07.2üLg tarihinde yapmlş olduğu toplantrsırırla,
ZıSa L,{ahallesi J24AO6C4A, J24AO6C4B ve J24AO6C3A paftalarırrdaki TCDD alanı ile imar yolu
arasında kalan park alanlaıının iptali konusu incelendi, _1,apılan göriişmeler sonunda:

25.04.2019 tarih r,'e 454363 kavıt numaralı dilekçe etiit edilmiştir. Zıfua Mahallesi
J24AO6C4A J24AO6C4B ve J24AO6C3A paft4 I70-I'77-I78-L79-2a7-208-2O9-2|0-2II-7I0
parsel nuınaralr taşmmazlann bulunduğu bölgedeki, II. Etap Uygulama İmar Planları 24.04.1985
tarihinde onaylanmrş olup, bahse konu parsel alanlanrıın büyük lıir bölümü imar planiannda park
alaııında kalmaktadr. Günümüze kadar bu parsellerin oicluğu bölgede herhangi bir kamulaştrrma
vb. uygulama yapılmamıştır. Bu nedenle söz konusu paısel alanlarıırrn bulunduğu böigedeki, naz:rm
ve uygulama imar planlarındaki park alanlarııun iptal edilmesi ve bitişiğindeki TCDD - Demiryolu
sahası alanı ile ilgili koşulların uy"gulanması uygun göriilmüştiir.

Bilgileriniz e arz edçiz.

SerdaBAL}]LDIZ Ruhsen .,i},IDALI
R ,ör

"v

Bilal YIJRTTAŞ
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Yusuf SÖKI,IEN
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.07.20|9 tarihinde yapmış olduğu

toplantısında, Ş.Ş. Dr-lupr.rur Mahallesi 4540 ada alanında imar planı değişikliği konusu

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

i|imizMerkez, ş.ş. Dumlupınar Mahallesi yaklaşık 15 hektar alanda, Belediyemizce ihale

edilen 3194 sayılı imar k*rn*r, 18. Madde imar Uygulaması KütüYa TaPu Müdürlüğünde

06.|2.2018tarih,27949 y. no ile tescil edilmiştir,

Yeni tapuların Müdürlüğiimiize teslimi sırasında 4540 ada 2 parselde bulunan mevcut

yapmm bir kısmını n, 4540 ada ğarsele sehven tecavüzlü olarak tescil edildiği tesPit edilmiŞtir. Söz

konusu 4540 adaz İe 3 parsel arasındaki sırurrn tecavüzü giderecek şekilde tekrar düzenlenebilmesi

için imar plaru tadilatı gerekmektedir. Bu nedenle imar planında ticaret+konut (TİCK) lejandlı

alanda kalan, 4540 adanİn toplam alanı değiştirilmeyecek şekilde,. doğu kesiminde imar hattının

yeniden düzenlenmesi yönlerindeki 1/100b ölçekli Uygulama İmar Pl_anı değiŞikliği uYgun

İtırtıı-tış olup, 3194 sayıı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca onaYlanması hususunu,

Bil gileriniz e arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ Ruhsen KUMDALI
RaportörBaskanM

Bilal YUKITAŞ
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORII
İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.07.20|9 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,

Yıldınm Beyazıt Mahallesi, 4237-4238-4239-4240-424|-4242-4243-4244-4245-4246-4247 nolu
adalar bölgesinde imar planı değişikliği, konusu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Yıldınm Beyazıt Mahailesi, 4237-4238-4239-4240-4241-4242-4243-4244-4245-4246-4247
nolu adalann olduğu btllgede, uygulama imar plarunda;E:2.25 ,E--2.50 - Yençok:28.50 m, lejandlı,
Ayrık Nizam - 3 kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 lejandlı; konut imar adalan, yol ve park alanları yer
almıştır.

Konut alanlanndaki toplamda yapı yoğunluğunu değiştirmeden, yol alanların-ın, Ayrık
Nizam -E:2.50 - Yençok:28.50 m. lejandlı konut imaı adalanrun dilzenlenmesi, park alaru, Sağlık
Alanı (TAKS:0.60/ KAKS:2.00, Yençok 16.00) İbadet Yeri (TAKS:Aranmayaçal<tırlKAKS:2,00,
Yençok: Serbest) lejandlı sahaların planlanması , aza|an park alannı karşılamak amacıyla,
Hamidiye Mahallesi 773 ada, 28 nolu parsel alarıında ağaçlandırılacak alanda, park alanı
belirlenmesi, yönlerindeki uygulama ve ilgili nazım imar planı değişiklikleri uygun görülmüş olup;
3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanma§r hususunu,

Bil gileriniz e arz edeiz.

§erda BAL YILDIZ Ruhsen KLIMDALI
RaportörBaskanM

Bilal YURTTAŞElif DEMİRELLİ
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İmar r,'e Ba-vındırlrk Komisyonumuzan24.}7.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında. 30
Ağustos Mahallesi, 586 ada, 17 nolu parsel alanrnda imar planı değişikliği konusu incelendi.
yapılan görüşmeler sonunda;

586 ada, 17 nolu parsel alanırıda yürürlükteki uygulama imar planında, 5'er metre yapı
yaklaşma mesafeli, İbadet Yeri (Serbest Nizam, TAKS: 0.50. KAKS:2.00,Flmax: Serbest ) lejanjlı
saha bulunmaktadn

100. Yıl \{ahalle h,.{uhtarlığnın 03.05.2019 tarih, 260 kalıt nolu müracaatl,i " 100 Yil
\,iahallesinde, 105 pafta,586 ad4 17 parsel imar planuıda ibadet alanı olarak görünmektedir. Şu
andaki \{uhtarlık Binam mahalle sakinlerinin hemen ulaşabileceği bir alanda olmadığından \.,e

I\{ahalle sakirılerine daha iyi hizmet r,erebilmek için söz konusu parselin okula yakın bir
bölgesinden yaklaşık 50 m2 lik kapalı bir alanda muhtarlık hizrnet binası yapmak için imar plaru
değiŞikliğinin yapılması ...." şeklindedir. 30 Ağustos Mahallesi, 586 ada, 17 tıolu parselde. ibaılet
Yerinde; TAKS, KAKS aranmadarı, doğu bölümde (5x5) 25 m2 kapalı alan olacak şekilcle, 2' şer
metre bahçe mesafeli, toplamda 81 m2 lik alanın muhtarlık binası yapmak amaçlr Belediye Hizmet
Alanr (1 kat) olarak belirlenmesine yönelik imar plaru değşikliği, İ vltıttıltıgüntirı 29.ü5.20L9
tarih, E.231924 sayılı yazısıyla uygun görülmüştiı. Muhtarlık İ§leri Müdürlüğümüzün 08.07.2019
tarih, E.336 savılı yazsıyla iletilen, 100. Yıl Mahalle Ntuhtarlrğının 08.07.2019 tarih, 15305 sayılı
dilekçesincle , Belediyemiz kaynaklarmm iyi kullanılması amacryla, bahse konu imar plaru
değişikiiğinden vazgeçiidigi, açıkianmrştır.

Bu bağamda 30 Ağustos Mahallesi. 586 ada, 17 nolu parselde" ibadet yerinde; TAKS.
K,{KS aranmadan, doğu bölümde (5x5} 25 m2 kapalı alan olacak şekilde, 2' şer metre bahçe
mesafeli, toplamda 8I mzlik alanuı Belediye Hizmet Alanı (1 kaQ olarak belirlenmesine yönelik
uygulama ve ilgili flaam imar plaru değişiklikleri uygun görtilmüş olup; 3194 Sayılı İmar
Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması hususunı1

Bilgilerinize aru edeız.

Serda BAL \fLDIZ
_, BaskanM

Ruhsen KLI\,,IDALI
Raportör
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imaı Ve Bayındırlık Komisyonumuzun 25.06.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,

Alipaşa Mahallesi,6 pafta, 47,634noı, Juı, bolgesinde, BelediYe Meclisimizin; 05.06.2018 tarih' 178

sayılı ve 02.08.2018 I*|i zzi.ryı, tururıurviu 
"oruvı-an,28i2 ve 2872-İSD iŞlem nolu imar Planı

değişikliklerinin, Kütahya idare ırıutt"..ririr, joıgısğg esas, 2019/112 karar nolu kararıyla iptal edilmesi

toİrru, incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

AlipaşaMüallesi,6pafta,4't,634noluadalarbölgesinde,BelediyeMeclisimizin,05.06.2018tarih,
l78 sayılı kararıyla; park, kapalı ,po, .uıoru,-otpu,ç ,tuoİ,m, kapalı yüzme havuzu, antreman sahaları, lise

alanı, lise spor alanı, D.S.i, Resmi Kurum eı"ri, iau,ı ıesisıer re ıicaret alanlarının olduğu bölgede' Millet

Bahçesi _ Park _ Seyir Kulesi_ alanı olarak Jtir.nı.r."sine ilişkin, 2872 işlem nolu uygulama imar planı

değişikliği ile ilgili iiıi_ı şı"m nolu yr.-i."i planı dğiiklili, onaYlanmrŞtrr. Askı süresi dahilinde

yapılan itiraz|ar .o*".rnou, 
,Belediye 

Meclisimizin oz.os.joig ;ih, i2| sayı|ı kararıyla; imar planı

değişikliği yapılan 
"i*a-" 

urırnan ilgili k *rıu.rn kamu Hizmet Binalarının hizmet süreleri dolmasına

müteakip, yeni binalarında hizmet ,"..ö u"ş-ı"r*lalnl kadar şu anki mevcut konumlarrnda kalmaları

uygun görüldüğünd., ,.-;üiılet Bahçesi'- p;i. - Seyir Kulesi Aianı lejandlı alanda; SPor Tesisleri Alanı'

İbadet Alanı ve yeraltı otoparkı yapılabilir.,, şeklinde nlan n9[nlın düzenie-nmesi' yönlerindeki 2872-A-ISD

işlem nolu 1/5000 ölçekli NazıT ve 1/100ö oioli.^ı,]t'csD işı;; nolu Uygula.nu İmu. Planı değiŞiklikleri

;öi;G;d-iJ,::i'",}illfffhYfJ'i:Üİ5T$u-İİ}*, E:.1,56 sayııı yazısıyıa iıetilen,Kütahya idare

Mahkemesinin, 2018/599 esas, 20|gl||2k;;;.noıu Karari, etiidedilmiştir. 
-Soz 

konusu Mükeme Kararında;

...... imar Kanunu iı" vı.ı.r*al planlaİ-n;; yönetmeliğinin .......,. hükümleri uyarınca imar Plan

değişiklikleriyapılrn.adanönceilgiliKurumlardangörüşsorulmasrnailgilimevzuatuyarıncazorunluluk
olduğu, olayımızda ir" , n§i Geiel ır,ırıJjrıtıg, ı. 

"noıge ı,ıujtııtığtı ı5. Şuue Müdürlüğünce kullanılan

taşınmazln *DSI,, aıarr,oıan arazi kullair.-i.urrn* ; ıvıiıiei nlhÇesi - |*k - SeYir Kulesi" olarak

değiştirilmesi oncesi,i; üiıi K;rT "d;;;i;; s, iiı".i Genel Müdiirlüğünden görüŞ sorulmadığı ve söz

konusu plan değişikligine iliştin ,_degşıtıit gerekçesi_iıe y:prı", gereklilik analizlerini açıklayan, aynntılı

plan raporun* t ur,riu-.r.uJrğr, unıuşJoierd"i.-- K*uı,vu giı"di,; Meclisinin 05.06.2018 tarih' 178 saYılı

kararında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığr sonucuna varıimıştır. Açıklanan nedenlerle; dava konusu

işlemin 
lİ, L,]:İ;#lj§lJt*;l.it'İİİh izin;05.06,2018 tarih, 178 sayııı kararınrn.ve bu kararla onaylanan

2872 işlemnolu imar planı değişikıitterin]n, 
'g"ı.oiv. Meclisimizin oz.og.zoı t tarlh' 22| sayılı kararınln Ve

bu kararla onaylanan 2872 iSD işlem noÜ İ;;;İ*, o"gışitıitİ.rinin; iptal edilerek, söz konusu alanda

imar planı degişikliklerinden önceki nurrir. oyguiu.a imar planlarının uygulanması ; uygun görülmüştfir'

B il gilerin ize ar z ederiz,
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İmar ve Bayındlrlık Komisyonumuzun |9.06.20|9 tarihinde yapmış olduğu toplantlsında,

Siner mahallesi, ||7 ada,l nolu iarsel alanının doğusrııda imar planındaki park alanrnda ve 30

Ağustos Mahaliesi, 586 ada, ız nolu parsel alanınrn giineyindeki alanda; imar planı değişikiikleri,

konusu incelendi, yapılan görüşmeler sonrrnda;

Siner mahatlesi, l11 aea,l nolu parsel alanrnın doğusundaki imar planrnda park alanında;

otoprak alanl tarafinda yapı yaklaşma mesafesi bırakılmadan, diğer kesimlerde 5 metrelik yapı

yakıaşma mesafesi telirienerek, İtiaiye Tesisleri (KAKS:1,50, TAKS: Aranmayacaktq yençok:
'se.test) 

lejandh sahanın dtızeıılenmesi, imar planında azalan park alanının karşlanması için, 30

Ağustos ıraanaİİesi, 586 ada, 12 nolu parsel alanınrn güneyinde bir böliimü riskli alan içinde olacak

şeiilde, agaçlarıdınlacak alanda, park alanı belirlenm_esi;^ yönlerindeki uygulama ve^ilgili nazım

i*- pi*i değişiklikleri uyg* go.üırniiş olup; 3194 Sayılr İmar Kanunu,nun 8b maddesi

uyarrnca onaylanmasr hususunu,

Bilgilerinize arz edeiz.

Bild YIJRTTAŞ
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İmar ve Bayırıdırhk Komisyonumuann 3a.a7.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında
Yıldırım E,eyazrt N,Iahallesi. 95 paft4 59I ada. 137 nolu parsel alanurrn bulunduğu bölgede, imar
planı değişikliği konusu inçelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Yıldınm Beyazıt L,{ahallesi, 95 pafta. 591 ada, 137 nolu parsel alarıında, uygulama imar
planında yer alan , 7.5x8 metre ölçülerindeki Trafo Alanıyla ilgili imar planı değşikliği konusunda;

Çinikent Site Yöneticiliğince verilen, 16,07 .2aI9 taih,2345 kayıt nolu dilekçe, Osmangazi Elektrik
Dağıtım A.Ş nin 22.07.2üJ19 tarih, 66369 sayılı yaz:.s|} Çinikent Site Yöneticiliğince verileı1
25.07 .2aI9 tarihli müracaat etiid edilmiştir.

İmar planırıdaki söz konusu Trafo Alanuıın park alanrna dönı§fiinilerek. bu alanm
kuzeydoğu kesiminde, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş nin 22.07.2019 tarıh,66369 sayılı vazısıyia
iletildiğ şekliyle, 3x7 metre ölçülerinde Trafo Alanurrn, park alanında düzerılenmesi, yönlerindeki
uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b
maddesi uyarınca onaylanmasr hususunu,

Bilgilerinize arz edeiz,

Serda BAL lTLDIZ Ruhsen KL\,I[).A.LI
Raportör
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İmar ve Bayırıdırlık Komisyonumuzun 11.07.2019 tarihinde yapmlş olduğu toplantrsında,
Yıldırrm Beyazıt L,lahallesi, 1254 ada, 1 nolu parselde imar planında yer alan sağlık koruma
bandlanıırn iptal konusu incelendi. _vapılan görüşmeler sonunda;

Sağlık İşleri l\.{üdürlüğünün. 28.06.2019 tarıh, E.737 sayılı yazısında, Yıldırım Beyazıt
tVlahallesi, 1254 ada,1 nolu parselde, "Ekmek ve Uıılu Mamuller İmalatr" faaliyet konulu işyerine
I}.a7.zoo1tarihinde Kütahya Valiliği İl saglıl< \.{üdürlüğü ekiplerince oluşturulan, Sğık Koruma
Bandı mesafelerinin iptalinin talep edildiği , İşyeri Açma ve Çahşma Ruhsatının 18.10.2012 tarih ve
2352 sayılı Belediye Başkanlık Oluru iptal edildiği , hususları açıklanarak; iş,verinde faaliyetin
durdurulmasl ve işyeri ruhsatının iptal olmasr sebebiyle oluşfurulan Sağlık Koruma Bandı
mçsafelerinin iptal edilmesi, istenmiştir.

Bu bağlamda Yıldırım Beyazıt t\{ahallesi, 1251 ada, 1 nolu parselde bulunan 3 ve 5 'er

metrelik Saglık Koruma Bandlannın iptal edilmesi, yürürlükteki uygulama imar planlarındaki ;

Ayrık Nizam - 3 kat, 3 metre ön ı,e yan bahçe mesafesi. T2. TAKS:0.40" KAKS:1.20 vb i<riterlerin
uygulanmasu uygun görütmtiştiir.

Bileileriniz ç arz edeiz,
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İmar ve BaYlndırlık Komisyonumuzun l9.06.20lg tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Yıldırım BeYazıt Müallesi, 265l ada l nolu ve Hamidiye Müalle,İ ıİı aaa, zg nolu parsel
alanlarında; imar Planı değişiklikleri, konusu incelendi, yupİlu, gönişmeler sonunda;

DumluPınar Mahalle Mütarlığının l7.04.20|g-tarılı, tZtl kayıt nolu miiracaatı; .(

DumluPınar Mahallesi, Yıldınm Beyazıt Mahallesi, 265l ada, parsel no 1'/ ıılk9732 olan imarda
temel eğitim alanı olarak ayrılan parselin imar değişikliği yapılarak park yeri olarak değiştirildğ
belirtilen ada Parselin 3194 sayılı imar kanununun İ8. maddesi- gerğince imar u}grıu-ui,
YaPılmakla temel eğitim alanı olarak tescil edildiği ada parseldeki nisse saııipleri okuf ;;.İ-i*hisselerini devrettiklerini beyanen belirten ada parİelin imar değişikliği yapılarak tekraren temel
eğitim alanı olarak değiŞmesini belirtilen alanda okula ihiyaç oırp ç.İÜe ikamet eden mahalle
sakinlerimizin Çocuklarırun eğitimi için okul ihtiyacı ve sonınunun çöztimlenmesi ....,,şeklindedir.265I ada, l nolu Parsel alanında; Temel Eğitim okulu alani bulunmakta iken, Belediye
Meclisimizin 04.09.2007 tarih, 295 sayılı kararıyla onaylanan, 1784_1 nolu imar planı
değiŞikliğiYle Park alanı di.izenlenmişti. Yi.irtirlfüteki uygulam a ve nazım imar planlar ında da 265ı
ada, I nolu parsel alanında park alanı , bulunmaktadır.

İl lıllli Eğitim Müdürlüğtlniln 30.05.2019 tafih, E.l0726.4g7 sayılı yazısıyla da uygun
görülen; 265l ada, 1 nolu parsel alanında, 5 metre ön bahçe alanlı İıkokuı İ o.taok İ gars::cıI+o,
KAKS:1.50, YenÇok: 4 kat- 16.00 m.) Alanırun diizenlenmesi, imar planında aza|anpark alanının
karŞılanması iÇin, Hamidiye Mahallesi 773 adu 28 nolu parsel alanında ağaçlandırıİacak alanda,
Park alanı belirlenmesi, yönlerindeki uygulama ve ilgili nazım imar plaıİ değişiklikleri uygun
görülmüŞ oluP; 3194 SaYılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyannca oo"yl"r-"§ı hususunu,

B il gileriniz e arz ederiz.

Serda BALYILDIZ
.j BaskanM

Rüsen ı(lınıoarı

w,
YUSUf SÖKMEN

Bilal YURTTAŞ
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 19.06.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
uygulama imar planlarında yer alan yol alanlarındaki uygulamalar konusu incelendi, yapılan
görüşmeler sonunda;

Fen İşleri Müdürlüğünin 22.04.2019 tarih, E.7l1 sayılı yazısıy|a, Uygun Sokak ve yan
sokaklarda kaldırım ve asfalt imalatlanrun tamamlandığı belirtilerek, yapılan bu uygulamaların
imar planlanna işlenmesi , talep edilmiştir. Söz konusu imalatlann , uygulama imar planlarında
belirlenen yol alanlanna uygun olarak yapıldığı, görülmüştiir. Uygulama imar planlarındaki yol
sahalarında belirlenen sahalarda, bu şekildeki imalatlar, zaten imar planı değişikliği yapılmadan
gerçekleştirilebilmektedir. Uygulama problemlerin olmaması amacıyla;

Uygulama imar planlannda, taşıt yolu olarak belirlenen yollarda ve diğer yollarda,
kaldınm , taşıt trafıği sahası, refiij v.b sahalarının; ilgili koşullara göre, halihazırdaki bina, teknik
altyapı ve üst yapı tesisleri v.b durumlu1 göz önüne alınarak uygulanabilmesi, uygun görülmüştiir.

Bilgileriniz e arz ede,riz.

Serda BALYILDIZ

Bilal YUKITAŞ

W

Başkan

ÜJrchLb*W

*.i"ffrDALIYUSUf SÖKMEN

l,
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.07.2019 tarihinde yapmrş olduğu toplaııtısınd4 Belediye

Meclisimizin; 02.08.2018 tanh,2|5 sayılı ve 10.06.2019 :an}.- fl2 sayılı kararlarıfa onaylana4Hacıazirler
Müallesi, 26|8,2619 nolu adalar bölgesindeki ilave imar planr ve değişiklikleri konusund4 askı stiresi
dahilinde yapılan ititazlar ve miiracaatlar konusu dosyasr, incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Belediye Meçlisimizin; 02,08,2018 tadh, 215 sayılı ve 10.06.2019 tanh, l72 sayılı kararlanyla
onaylanan, Hacıazizler Mahallesi. 2618, 2619 nolu adalar bölgesindcki ilave imar planr ve değişiklikleri
konusund& askı süresi dahilindo yapılan itirazlar ve miiracaatlar etild edilmiştiı 2618 ada. 206. 2l2,2|4
nolu parsel alanlarurda; imar planında belirlenen 2 kat m deva,rr ğtnosi açıklanank, parsel bazında
uygulamalar talgp edilmiştiı Diğer mtaacaatlarda; bu kadar gğiliş alandaki villa arazisine kütahyamızın
potaıı§iyelinin uygun olınadığ, söz konusu parsellerin maiıalle sakinlerine babadan , dedoden kalma olduğu,
rant söz konusu olmadığ, S.S. Korukent Sitesi Yapı Kooperatifince ahnan 4 kat imar durumunun her ne
kadar 1996 yılında alınmış olsa da emsal teşkil edeceS, hususlan açıklanarak; parsel alanlarının olduğu
bölgelerdeki engebeli yerlerin 2 kat olarak kalması, dtlz yerlerin, anayola yakın sahaların 4 kata çıkanlınası
yönünde itiraz edilmiştir.

Mekansal Plaıılar Yapım Yönetneliği kapsammda imaı planları ve değişiklikleri yapılmaktadır. Konut
alaılan planlamasında yerleşecek nüfus için geıekli soqyal ve teknik altyapı alanlanna ilişkin , standartların
sağlanması gerekmektedir. Kat adetlerinin, KAKS or&ıııınn arttııılması ile yapı - nüfus yoğunluğunun
aıttınlmasr sonucunda, bu standaıtlar dUşeoektir. S.S Korukent Sitesi Yapı Kooperatifine ait 4 kat imar planr
1996 yılında yapılmışUr, Ancak, söz konusu Ayrık Nizam 4 kat imar planlı, 0.80 Emsalli konut alanınrn
karşısınd4 aynı mevzii imar planı içerisinde; ( Hacıazizler Mahallesi, 2618,26|9 nolu adalar bolgesindeki
ilave imar plaıu öncesi) Aynk Nizam İU ratlı 0,50 Emsalli Konut alanıyta birliiie, İlkokul Alanr, Dini
Teşis Alanı ve Müştemilatı, Özel Spor Alanı, Ağaçlandınlacak Alan, Yeşil Kuşak ; sahaları da yer
almıştıı.llave imar planı yapılan alanla ilgili 20U yıtında alınan imar planına esas jeolojik - jeoteknik
etiidlerde; yerleşime uygunluk açısından, önlemli alan 2.1 ve uygun olmayan alan 2.1 salıalan, belirlenmiştir,
Önlemli Alan 2.1 iı hem dUz yerlerde, hem de engebeli yerlerde yer aldığı göriilmüştilr. Belediye
Meolisimizin 10.06.2019 tarıb, I72 sayılı karaılarıyla onaylanan imaı planı değişikliğinde diğer matıalle
yerleşik alanlan çewesinde de planlanüğından, aynı şekilde; Hanıazızler Müalle Yerleşik Alanlarınrn
çevresinde bulunan, Ayrık Nizam - 2 kat,Yençok:7.00, TAKS:0.25 -KAKS:0.60 lejandlı üoplaııı 12 adgt
imar adasında; TAKS: 0.25, KAKS: 1.05, Aynk Nizam - 4 kat lejandlan düzeıılenmiştir, İhve imar planı
sahasında ,3|94 §ayıh İmar Kanununun 18, Maddesi imar ırygularıa§ıııın iki etap halinde yapılmasıyla ilgili
plaıı notu bulunmaktadu.

Yukaflda açıklanan nedenlerden dolayı parsel alanlarında söz konusu 2 katn 4 kata çıkartılması
yönttndeki itirazlar ; uygun görillınemiştir.

2 kat olaıak askıdaki planın devamı yönünde mi,iracaat eden, çewelerinde de daha önceden 2katlı
konut alanr şeklinde onaylı mevzii imar planlan bulunan, 26|8 adç 206,2I2,2l4 nalıı parsel alanlannda;
pmsel baz.ırıdauygulaırıayapılabilınesi içıry 3LI2.2019 tarihine kadaı talep olnası halinde, 3l94 sayılı İmar
Kanununun 15, ve 16. maddelerine dayanrlarak; parsel alanının erı az %o 43' tiııtin; kamu eline bedelsiz
geçmesi, Belediyeye bedelsiz hibe edilmesi koşullanyl4 pmselasyonlannın yapılabilmesi, Belediyeye hibe
edilen bölümlerin 18. madde imar uygulaınasına dahil edilınesi; hususlan, uygun görülınüştiir.

Bilgilerinize arz ederiz,

SerdaBALYILDIZ Ruhşeı KUMDALI
Raportör. BaskanM

BilalYL]RITAŞ
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30,07.20|9 tarihinde yapmlş olduğu toplantısında,
30 Ağustos Mahallesi, |423 ada, 8 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, konu dosyası
incelendi, yapılan göriişmeler sonunda;

Emlak ve İstimlak Müdiırlüğünün 08.07.2019 tarih, E,1532 sayılı yazısında, mülkiyeti
Belediyemize ait olan İlimiz Merkez 30 Ağustos Mahallesi, |423 ada,8 parsel numaralı mer'i imar
planında "pazaryeri" olan taşınmazın plan değişikliği hakkında , Komisyonumuzca görüşülmesi,
istenmiştir. 1423 ada,8 nolu parsel alanında uygulama imar planlannda,Pazar Alaru * T2 "Talebe
bağlı olarak gerekiiğnde bütt[ı katlan ticari amaçla kullanılabilecek yapılaşma" lejandlı alan yer
almıştır. Uygulama imar planr plan hüktimleri ve notları gereği, 8 nolu parselde ; TAKS:0.60,
E:l.50, 4kat- 16.00 m. lejandları uygulanmaktadır,

Bu bağlamda, 1423 ada,,8 nolu parsel alanında Ticaret Alanr (TAKS:0.60, E:1.50, 4 kat -
16.00 m. ) lejandlı alanın dt|zenlenmesi, yönlerindeki uygulama ve ilgili nazım imar plaru
değişiklikleri uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca
onaylanması hususunu,

Bilgilerinize arz edeiz.

Serda BAL YILDIZ Rüsen KUMDALI
Raportör, Başkan A

fuıdıı,fuul

Bilal YURTTAŞ

W

YUSUf SÖKMEN
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 19.06.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Yoncalı Mahallesi, J23bO2blc pafta 335 ada, 18 parsel alanında imar planı değişikliği, mi,iracaat
dosyasr incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

23.05.20|9 tarih ve l75O kayt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Yoncalı Mahallesi, J23bO2blc pafta,

335 ada, l8 parsel alanında imar planında Turizm Tesis Alanı, E: 0.60, Hmax: l1.50 m. (3 kat) lejandlı
alan bulunmaktadrr. Söz konusu alanda yapılaşma koşullanrun E: 0.60, Yençok: 28.50 m. olarak
düzenlenmesi; "İfraz yapı|amaz." plan notu oluşturulmasrna yönelik uygulama imar planı değişikliği
uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nıtn 8b maddesi uyarrnca onaylanması,

05.02.2021 tarihine kadar inşaata başlanmaması halinde; yukanda açıklanan imar planı
değişikliğinin iptal edilerek bu plan değişikliğinden önceki imar planınrn uygulanması, uygun
görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederiz.

Ruhsen KUMDALI
RaportöI

Bilal YURITAŞ

fu-

Serda BALYILDIZ



3L

ivran vE BAyINDIRLIK «ovrisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.07.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Yoncalı Mahallesi, J23bD2blc pafta, 308 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

||.07 ,20|9 tarih ve 2290 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Yoncalı Mahallesi, J23b02b|c pafta,
308 ada, 6 parsel alanında imar planında Turizm Tesis Alanr, E: 0.60, Hmax: 11.50 m. (3 kaQ lejandlı
alan bulunmaktadır. Söz konusu alanda yapılaşma koşullarının E: 0.60, Yençok: 28.50 m. olarak
düzenlenmesi; "İfuaz yapılamaz." plan nofu oluşturulmasına yönelik uygulama imar planı değişikliği
uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasr,

05.02.202l tarihine kadar inşaata başlanmaması halinde; yukarıda açıklanan imar planı
değişikliğinin iptal edilerek bu plan değişikliğinden önceki imar planırun uygulanması, uygun
görülmüştür.

Bilgileriniz e arz edeiz.

Serda BALY|LD|Z Ruhsen KUMDALI
RaportörA Baskan

afufu]ül_

Elif DEMİRELLİ Bilal YUKITAŞ

M
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 24.07.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Yoncalı Mahallesi, 318 ada, 2 parselin batısında kalan sahada imar planı değişikliği, dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonucunda;

Yoncalı Mahallesi, 3l8 ada, 2 parselin batısında kalan sahada imar planında Park lejandlı alan
bulunmaktadır. Söz konusu alanda Spor Tesisleri Alanı, TAKS: 0.60, E: 1.50, Yençok: 8.50 (2 kat)
lejandlı alan ve 5 m., l0 m. yapl yaklaşma mesafelerinin di.izenlenmesi; 12 m.'lik yolun düzenlenmesi;
aza|an park alanına karşılık Ağaçlandırılacak Alan lejandlı sahada Park alanı dtizenlenmesine yönelik
imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca
onaylanmasr hususunu,

Bilgileriniz e arz ederiz.

Serda BALYILD|Z Ruhsen KUMDALI
Raportör

BULUNMADİ

, Baskan

br(jJJtr*ur

Bilal YURTTAŞ

M

YUSUf SÖKMEN
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.07.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Bölcek
Mahallesi, 2lK2 pafta,28| ada,4 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonucunda;

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 17.07.2019 tarih ve 13598046 sayıh yazısı etüd edilmiştir. Söz
konusu yazıda OHAL kapsamında yayımlanan KHK'larla kapatılaıı kurum ve kuruluşlara ait iken
Hazine adına tescil edilen Bölcek Müallesi, 28| ada,4 parselde kayıtlı 1.920,00 m2 yüzölçtimlü
taşınmazın eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na tahisisinin yapıldığı
belirtilmektedir. Bölcek Mahallesi,2|K2 pafta,28I ada,4 parsel alanında imar planında 5 m. ön, 3 m.

yan büçe alanlr, Ayrık nizam 4 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır.

Bölcek Mahallesi, 2lK2 pafta, 28l ada,4 parsel alanında halihazırda bulunan binanın saçak

seviyesi 12.50 m. olduğundan; saçak seviyesinin 15.00 m.'ye çıkarılmasına yönelik talep, uygun
görülmemiştir.

Bölcek Mahallesi, 2lK2 pafta, 28| ada,4 parselin alan kullanım lejandının Eğitim Tesisleri
Alanına dönüşttiriilmesine yönelik imar planı değişikliği uygrın görülmüş olup; 3194 Sayıh İmar
Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması hususunu,

Bilgileriniz e arz edeiz.

Serda BALY|LD|ZW Ruhsen KUMDALI
Raportör

Bilal YURITAŞ

W

YUSUf SÖKMEN



'/--

qC

ivran vB BAyINDIRLr« xovıisyoNu RApoRU
İmar ve Bayındırlık Komisyonumızıın 10.07.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Bölcek

Mahallesi, J23blOalb pafta, 3944 ada, 18 parsel alanında imaı planı değişikliği, dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonucunda;

Bölcek Mahallesi, J23blOalb pafta, 3944 ada, 18 nolu parsel alanı 6306 sayılı Afet Riski
Altındaki Alanlann Dönüştiirülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanıdır. Söz konusu
parsel alanında imar plaırnda Ticaret-Konut Alanı (TİCK) (E: 1.50, TAKS aranmayacaktır, Yençok;
Serbest) lejandlı aianlar, Konut Alanı (E: 2.50, TAKS aranmayacaktır, Yençok: Serbest) lejandlı alanlar,
İbadet Yeri, Kreş-Anaokulu Alaru, Park alanları, kanal alanının düzenleneceği pasifyeşil alanlar ve yol
alanlan bulunmaktadır. Konut Alanı ve Ticaret-Konut Alanı (TİCK) lejandh alantardaki yapılaşma
koşullarınm TAKS: 0.40, E: 2.00, Yençok: 27.50 m. olarak düzenlenmesi; TİCK lejandlı adalar
aıasmdaki 7 m.'lik yollann genişliğinin 10 m.'ye çıkanlması; 18 nolu parsel alanmda bulunan ibadet
Yeri, Kreş-Anaokulu Alanı, Park alanları, kanal alanrfun düzenleneceği pasif yeşil alanlar ve yol
alanlarının kamuya bedelsiz terk edilmesine ilişkin plan nofu oluşturulmasına yönelik imar planı
değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nıın 8b maddesi uyarrnca onaylanması
hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.

Rüsen KUMDALI
Rapo

%d

Bilal YURTTAŞ

fif

Serda BAL YILDIZ YUSUf SÖKMEN
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İmar ve Bayındırhk Komisyonumuzıxı 11.0'7 .2019 tarihinde yapmş olduğu toplantısında, Bölcek
Müallesi, J23blOalc pafta,3944 ada, l parsel giineyinde Belediye Meclisinin 02.08.2018 tarih ve 200
sayılı kararı ile onaylanan 2879 ve 2879_A nolu ilave imar planına askı süesi içerisinde gelen
itirazlann değerlendirilmesi, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bölcek Mahallesi, J23blOalc paftu 3944 ada, 1 parselin giineyinde kalan yaklaşık l0 hektar
sahada diizenlen en 2879 ve 2879_4 nolu ilave imar planı Belediye Meclisinin 02.08.20l8 tarih ve 200
sayıh kararıyla onaylanmıştı. İmar planrna askı siiresi içerisinde gelen itirazlar Belediye Meclisinin
02.10.2018 tarih ve 261 sayılı karanyla düa detaylı incelenmek iizere İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilmiştir. Onaylanan imar plaru ile söz konusu sahada TAKS: 0.30, I(AKS: 1.20,

Alrık nizam 4 kat, T2 (Talebe bağh olarak gerektiğinde büti,in katları ticari amaçla kullanılabilecek
yapılaşma (konut) aian) lejandh alanlar, İlkoku0-Ortaokul Alan (TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Yençok:
16.50 (4 kat)) lejandh alan, Sosyal-Kültiirel Tesis Alanı (TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Yençok: 16.50 (4
kat)) lejandh alan, Belediye Hizmet Alanl (E: 1.60, TAKS aranmayacaktr, Yençok: 16.50 (a kat))
lejandh alan, İbadet Yeri (E: 2.00, TAKS aranmayacaktıı, Yençok: Serbest) lejandh alan, Park, otopark,
kanal ve yol alanları düzenlenmesi; kanal alan-lannm her iki tarafında 10 metrelik koruma bandı (yapı
yasaklı alanlaı) belirlenmesi; "T2 lejandlı alanlarda min. paısel cephesi 25 m., min. parsel derinliği 30
m., min. parsel alaıı 900 m2 olacaktır." plan notu oluşturulmasr uygun göriilmüştü.

Söz konusu imar planrna ilişkin askı siiresi içerisinde gelen dilekçeleı ve askr si.iresi drşrnda
gelen 14.06.2019 tat'.h, 1979 kayıt nolu dilekçe etiid edilmiştir. Aşağıda açıklanan imar planı
değişikliği dışında; askı siiresi içerisinde gelen söz konusu dilekçelerdeki itirazlar, uygun
görülmemiştir.

Bölcek Mahallesi, J23blOalc pafta, 3944 ad4 1 parselin giineyinde kalan yaklaşık 10 hektar
sahada Ticaret-Konut Alanı (TİCK) (TAKS: 0.32, I(AKS: 1.60, Aynk nizam 5 kat) lejandlı alanlar,
İlkoku0-Ortaokul Alanı (TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Yençok: 20.00 (5 kat)) lejandlı alan, Belediye
Hizmet Alanr (Sosyal-Kültiiırel Tesis Alanı) (TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Yençok: 20.00 (5 kaQ) lejandlı
aları, ibadet Yeri (E: 2.00, TAKS aranmayacaktır, Yençok: Serbest) lejandlı alan, Park, otopark, kanal
ve yol alanlan düzenlenmesi; kanal alanlannın her iki tarafında 10 metrelik koruma bandı (yapı yasaklı
atanlar) belirlenmesi; "Ticaıet-Konut Alanr (TİCK) lejandh alanlarda min. paısel cephesi 25 m., min.
parsel derinliği 30 m., min. parsel büyfülüğü 900 m2 olacaktır," plan notu oluşturulmasma yönelik
imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı Imar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca
onaylınmasr hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ MDALI

&{rfrWr
YUSUf SÖKMEN

Bilal YIJRITAŞ
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İmar ve BaYındırlık Komisyonumuzun l|.07.20|g tarihinde yapmış olduğu toplantısın da, LalaHüseyin PaŞa Mahallesi, Mevcut Küçtik Sanayi Sitesi Alanı ızıaıoaıa-b, J23blob 4a_b pafta|ar
bölgesinde imar Planı değiŞikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Lala HüseYin PaŞa Mahallesi, Mevcut Küçük Sanayi Sitesi Alanı J23bl}a3a-b, J23blIb4a-b
Paftalar bölgesinde imar planında Küçiik Sanayi Sitesi Alanı lejaııdlı sahalar bulunmaktadır. Sözkonusu alanlar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Ö«ıntışttirtılmesi Hakkında Kanun
kaPsamında |7.04.2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alanda
kalmaktadır.

Artan Yoğunluk karŞılığında inşaat ruhsatı aşamasında ilgili katılım bedelinin belgelendirilmesive meslek gruPlarına uYgun olarak hazırlanacak mimari projelere göre ruhsata tali inşaatların
YaPılması kaYdıYla; Camii alarıından 3 m., Trafo alanlarındaır 5 m. bahç1 mesafesi bırakılaraİ, bahse
konu KüÇiik SanaYi Sitesi Alanı lejandlı sahalarda imar planında bulunan ön bahçe alanlarınİn iptal
edilmesi, daraltılmasr, düzenlenmesi vb. yönlerindeki uygulam a imar planı değişikliği uygun görülmüş
olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi.,yu.ro.u onaylanması,

İlgili katılım bedelinin belirlenmesi vb. konularda Belediye Başkanı ve Belediye Enciimenine
yetki verilmesi, uygun görülmüştiir.

Bilgileriniz e arz ederiz.

?

Serda BALYILDLZ
,A BaskanM

Rüsen KUMDALI-H,

Bilal YURTTAŞ

YUSUf SÖKMEN:$
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.07 .2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Enne
Mahallesi, l97 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan
görüşmeler sonucunda;

24.06.2019 tarih ve 2070 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçe; "...İki hissedar
olarak söz konusu parselde lejantına uygun yatınm yapmak istemekteyiz. Parselde hissedarların
çokluğu nedeniyle bu mtimkün olmamakiadır. Bahsi geçen alanda İmar Kanunu 18. maddesi
uygulaması yapılmak suretiyle hisselerimizin diğer maliklerden ayrılarak, oluşturulacak yeni bir
parselde birleştirilmesini talep etmekteyiz..." şeklindedir. Enne Mahallesi, l97 ada,3 parsel alanrnda
imar planında Turizm Tesis Alanı, TAKS: 0.35, E: 1.50, Hmax: 30.50 m. lejandlı alan bulunmaktadır.
Tapu kaydı örneğinden 3 nolu parselin yüzölçtimünin 55.225,84 m2 olduğu; söz konusu parselde
müracaat sahiplerinin 19.464,19 m2 hissesi olduğu anlaşılmaktadır. Enne Mahallesi, l97 ada,3 parsel
alanında yeniden l8. madde imar uygul:ıması yapılabilmesi amacryla; parsel alanı miktarı değişmeden
l97 ada,3 parselin gtineybatı köşesinde imar hattırun değiştirilmesine yönelik uygulama imar planı
değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 SayıIı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca onaylanmasr
hususunu,

Bilgileriniz e arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ Rüsen KUMDALI
RaportörBaskanM

Bilal YURTTAŞ

W
Elif DEMİRELLi

ffi

YUSUf SÖKMEN
Başkçp.Yard.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumınun 25.06.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Lala
Hüseyin Paşa Mahallesi, 45 pafta, 208 ada,2 parsel alanında imar planı değişikliği, miiracaat dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 45 pafta, 208 ada,2 parsel alanında l/5000 ölçekli Nazım İmar
Planında krsmen Mevcut Konut Alanlaıı (yfüsek yoğunluk), kısmen Ticaret, Tl,T2 Alanları, kısmen
de yol alanı lejandlı sahalar bulunmaktadır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise Otel ve Ticaret
Merkezi, TAKS: 0.60, Hmax: 18.50 m. lejandlı alan bulunmaktadır. Mevzuatta belirtilen iki alan
arasındaki mesafe hususunda, Kütahya istikametine doğru aynı yönde; kendisinden önce 1.000 metre
mesafe dahilinde ve kendisinden sonra 1.000 metre mesafe dahilinde akaryakıt, lpg vb. lejandlarıyla
ilgili herhangi bir saha imar planlarında bulunmamaktadır.

02.05.2019 tarih, 1442 kayıt nolu dilekçe; İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 08.05.20lg
tarihli raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdiırlüğü'ni.in 28.05.20|9 tarih, 12824 sayılı yanfl; İl sagııt
Müdtirlüğü'ntin 29.05.20|9 tarih, 337 sayılı yazl.sı ve eki rapor; Kütahya Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü'nün 24.05.2019 taih, 167 sayılı yazısı; Kütüya Belediyesi Sağlık İşleri Müdtirlüğü'niin
28.05.20|9 tarih,617 sayılı yazısı etiid edilmiştir.

Lala Hüseyin Paşa Müallesi, 45 pafta,208 ada,2 nolu parselin doğu ve batı tarafındaki 7 m.'lik
yolların genişliğinin l0 m.'ye çıkarılması; kuzey kesimde 7.5 m., diğer yönlerde ise 5 m. yapı yaklaşma
mesafesi diizenlenmesi, söz konusu alanın Akaryakıt ve LPG Otogaz Satış İstasyonu - Ticaret Alanı,
TAKS: 0.60, Yençok: 8.50 m.(2 kat) olarak dtizenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli flazım ve 1/l000
ölçekli uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b
maddesi uyarınca onaylanması hususunu,

Bilgileriniz e arz edeiz.

Serda BAL YILDIZ
Baskan

,k rt['çtıfutı-

Bilal YUKITAŞ

uhsen KUMD-p",YUSUf SÖKMEN
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzıın 24.07.2019 günü yapmış olduğu

toplantısında, 12.06.2019 tarih ve 2019-12922 sayılı başvurunuz incelenmiş olup,
Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta 1843 (804) ada 73 parselde bulunan

dükkflnın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için ; "kat maliklerinin 4/5 nin noter
onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla,
,..in kut veya var§a asma kat taban döşemesine kadar kapalı aIan oluşturulmayacak

şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemterle, projelerinin Estetik kurulu
tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun
Ekli haritada belirtilen alantarda uyguIanması komisyonumuzca uygun gtirülmüştür.

-"'H^,,

innı-r,i Bilal YURTTAŞ

YUSUf SÖKMEN
Başkan Ya.rdımcısı

Serda BALYILDIZ
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 10.07.20|g günü yapmış otduğutoPlantısında,10.06.20l9 tarİh ve2Oıg-12663 sayılı başvrrunuz incelenmiş olup,Yıldırım BeYazıt Mahatlesi 18.o.r pafta 1106 İau ıq parselde bulunan dükkanınön ve Yan bahÇelerinin kullanılabilmesi ıçın , "kat malikterinin 4l5 nin noter onaylımuvaffakatı a|ınarak, bİnadan itibare_n parsel sınırtnı geçmemek koşuluyla, zemin katveya varsa asma kat taban döŞemesine 
_kadar kapalı-atan oluşturuımayacaı< şekildeaÇıIıP, kaPanır katlanabİlir camlı sistemlerle, proleıerinin Estetik Kurutu tarafındanuYgun görülmesİ ŞartıYla ticarİ amaçlı kullanıla-bilir" şeklinde ki koşulun Ekli haritadabelirtilen alan larda uygulan ması komisyonu m uzca rygrn görü lmüştür.

Serda BALYILDIZ
^ Baskan

tbrcU^fuJJır

Elif DEMİRELLi

Ruhsen KUMDALI
Raportör

Bilal YURTTAŞ
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YUSUf SÖKMEN
Başkan {ardımcısı
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 10.07.2019 günü yapmış olduğutoPlantısın da, 17,06.20l9 tarİh ve 2019-13184 sayılı başvurunuz incelenmiş olup,Yıldırım BeYazıt Mahallesi 20.N.4 pafta SSO aİa l27 parselde bulunan dükkinınön ve Yan bahÇelerinin kullanılabilmesi ıçin ; "kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylımuvaffakatı alınarak, binadan itibare_n parsel sınırınt geçmemek koşuluyla, zemin katVeYa varsa asma kat taban döŞemesine kadar kapalı afan oluşturulmayacak şekildeaÇılıP, kaPanır katlanabilir camlı sistemlerle, proje|erinin Estetik Kurulu tarafindan
}Y8un görülmesi ŞartıYla ticari amaçlı kullanıIabiliİ" şeklinde ki koşulun Bk|i haritadabelirtilen alanlarda uygulanması komisyonumuzca rygrn görülmüştür.

Serda BAL YILDIZ

Elif DEMİRELLİ

Ruhsen KUMDALI
Raportör

Bilal YURTTAŞ

yusuf sÖı<ıvrBu
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ARAŞTİRMA GELİŞTiRME VE TAN|TİM KOMiSYOİİU RAPORU

Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'muzun 18 Haziran 20119 tarih ve saat 13:30'da

yapmış olduğu toplantısında ;

Belediye Meclisi tarafindan i0.06.2019 tarih ve 168 no sayılı kararı İle Araştırma Geliştirme ve

Tanıtım Komisyonu'na havalesi yapılan şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan isimsiz sokaklara isim

verilmesi ve Fatih Mahallesi Cincinönü Sokak isminin iptal edilerek İlham Sokağa dağil edilmesi

konusu komisyonumuzca görüşülmüş olup;

İıimiz Zafertepe Müallesi |60,|62,|88,246 adalar arasında kalan isimsiz sokağa belediyemiz

işmakinası ile yapmış olduğu kaza sonucu yaşzımanı yitiren İbrahim ATALAY'ın isminin verilmesine,

İıimiz Ağaçköy Mahallesinde isimsiz bulunan sokağa "Baharlar Sokak" isminin verilmesine,

Fatih Mahallesi Cincinönü Sokak i iptal edilerek İlham Sokağa dahil edilmesine,

Komisyonumuzca uygun görülm
Bil gileriniz e arz ederiz.
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