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imar ve BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 28.11.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, 
Belediye Meclisimizin 02.10.2019 tarih 294 sayılı karanyla onaylanan; Yeni Bosna Mahallesi 
(Bosna-i Cedit) 570 ve 571 parsel alanlarıma bir bölümünde, yol alanı olarak düzenlenen Uygulama 
İmar Plamna, askı süresinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusu incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda;

Yeni Bosna (Bosna-i Cedit) Mahallesi 570 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili 25.10.2019 
tarihli ve 3789 kayıt numaralı, askı süresi dahilinde gelen itiraz dilekçesi; ''E/c'te bir suretini 
sunduğum Kütahya îli Merkez îlçe Yeni Bosna Mahallesi 3 pafta, 570 parselde sahibi olduğum 
taşınmaza ilişkin olarak 02.10.2019 karar tarihli 294 karar numaralı Kütahya Belediye Başkanlığı 
Meclis Kararı ile söz konusu taşınmazım hakkında kamulaştırmaya karar verilmiş olup, yine Ek'te 
sunduğum Eskişehir İdare Mahkemesinin 2009/355 esas, 2009/703 karar sayılı kesinleşmiş ilamı 
uyarınca kamulaştırma kararı yönünden herhangi bir kamu yarar söz konusu değildir. Zira 
mahkeme kararından da açıkça anlaşılacağı üzere daha evvelde kamulaştırılması yapılan 
uyuşmazlık konusu olayda kesinleşmiş mahkeme hükmü uyarınca imar planı bulunmayan bölgede 
yer alan dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasının komşu parselin yol bağlantısının 
sağlanmasına yönelik olarak alındığı görülmekte olup kişisel bir amaçla hareket edilmesi nedeniyle 
kamulaştırma kararının kamu yarar taşımadığına karar verilerek kamulaştırmaya yönelik idari 
işlemin iptaline karar verilmiştir. Yukarıda arz ettiğim ve suretini sunduğu kesinleşmiş yargı 
kararına rağmen sahibi olduğum taşınmaza ilişkin herhangi esaslı bir durum değişikliği 
olmamasına rağmen kamulaştırma kararı verilmesi hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil 
etmektedir. İdare mahkemesine dava açma hakkım saklı olmak üzere söz konusu kamulaştırma 
kararına itiraz eder, kamulaştırma kararının kaldırılmasını arz ve talep ederim. ” şeklindedir. Söz 
konusu dilekçe ekinde iletilen, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nin 2009/703 karar nolu mahkeme 
karan incelenip, etüt edilmiştir. Mahkeme karannda; ^'Uyuşmazlık konusu olayda ise, imar planı 
bulunmayan bölgede yer alan dava konusu taşınmazın (570 parsel nolu) bir kısmının 
kamulaştırılmasının, komşu 571 sayılı parselin yol ile bağlantısının sağlanmasına yönelik olarak 
alındığı görülmekte olup, kişisel bir amaç ile hareket edilmesi nedeniyle dava konusu kamulaştırma 
kararının kamu yararı amacı taşımadığı sonucuna varılmıştır. Buna göre; kamu yararı amacı 
taşımayan dava konusu işlem ile yapılan kamulaştırma kararında hukuka uyarlık 
bulunmamaktadır.^^ denilmektedir. Aynca mahkeme karan, Damştay Altmcı Dairesinin 
K:2013/4284 sayılı karan ile onanmıştır.

Yeni Bosna Mahallesi 571 parsel malikinin talebine istinaden, Belediye Meclisimizin 
02.10.2019 tarih 294 sayılı kararıyla; Yeni Bosna Mahallesi (Bosna-i Cedit) 570 ve 571 parsel 
alanlarının bir bölümünde, 7 metre genişliğinde yol alanı olarak 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar 
planı onaylanmış olup, 7 metrelik yolun, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre 
kamuşlaştınlması uygun görülmüştür. Bu imar planına yukanda belirtilen 25.10.2019 tarihli ve 
3789 kayıt numaralı dilekçe ile 570 parsel numaralı taşınmazın sahibi tarafından, askı süresinde 
itiraz edilmiştir. Ancak onaylanan ilave imar planı ile sadece 570 parsel alamnda değil, 571 parsel 
numaralı taşınmazın bir bölümünde de yol alanı olarak imar plam düzenlenmiştir. Ayrıca 
düzenlenen yol alanı sayesinde bahse konu 571 parselde bulunan mevcut yapılar teknik altyapı 
hizmetlerinden yararlanabilecektir. Bu nedenle söz konusu itiraz uygun görülmemiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ Yusuf SÖKMEN
Başkan

Elif DfiMiRELLİ

Ruhsen K UMDALI 
Rflftc rtör
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 28.11.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında. 
Gaybiefendi Mahallesi. 229 ada, 54 numaralı parselin güneyinde imar planı değişikliği, konusu 
görüşüldü; yapılan görüşmeler sonunda;

Gaybiefendi Mahallesi. 229 ada, 54 numaralı parselin güneyindeki alan 1/5000 ölçekli 
Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanı lejandlı alanda kalmaktadır. Bahse 
konu değişiklik Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile Karayolu 
Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik kapsammda, değerlendirilmiştir.

İmar planı değişikliği ile Park Alam lejandlı alamn batı kesiminde yaklaşık 3865 m2'lik 
kısmının "Vazo Kule-Seyir Terası-Sosyal, Kültürel, Ticaret Tesis Alam (TAKS, KAKS 
aranmayacaktır. Yençok: Hava Mania Kotu)" şeklinde düzenlenmesi, yapı yaklaşma mesafelerinin 
Karayolu kenarından 25 metre, kuzeybatı kesiminden 10 metre, kuzey ve doğu bölümlerinden 5'er 
metre olarak düzenlenmesi, bahse konu alanda geçiş yolu izin belgesini komşu parselden alması, 
azalan park alam karşılığında aynı miktarda park alanının kuşuçumu yaklaşık 2900 metre 
uzaklıktaki Hamidiye Mahallesinde, imar plamnda bulunan Ağaçlandırılacak Alanda ayrılması, 
yönlerindeki 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Plam değişiklikleri uygun 
görülmüş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması hususunu.

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ

( ■

Başkan

Elif D]

YusufjSUKME 
Başlıann^d.

Ruhsen

Bilal YURTTAŞ



KONUTYAPILAMA2, YMIICI, PARLAYICI. PATLAYICI, DUMANV.S GİBİ ÇEVRE SAĞLIĞINI 
OLUMSUZETKfLETESİLECEK DEPO VE IMALATHANEI.ERVAPILAMAZ.

6- ENERJİ NAKİL HATLARI İLE İLGİLİ GORÛŞ.İNŞAAT RUHSATI AŞAMASINDAALINACAKTIR. 
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 12.11.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, 
Yıldınm Beyazıt Mahallesi, 1120 adaya birleşik çocuk bahçesi alamnda imar planı değişikliği, 
müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07.11.2019 tarih, E.2402 sayılı yazısında, Yıldırım 
Beyazıt Mahallesi, 1120 ada, 40 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan, mer'i imar 
planında çocuk bahçesi olan taşınmazın “spor tesisi alanı” olarak plan değişikliği konusunun , imar 
komisyonumuzca görüşülmesi, talep edilmiştir.

Konu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında 
, değerlendirilmiştir. Nazım ve uygulama imar planlannda söz konusu alanda çocuk bahçesi 
bulunmaktadır. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde, Sosyal altyapı alanları: “Birey ve 
toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif ihtiyaçlarınm karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam 
kalitelerinin artırılmasına yönelik kamu veya özel sektör tarafından yapılan eğitim, sağlık, dini, 
kültürel ve idari tesisler, açık ve kapalı spor tesisleri ile park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan, 
rekreasyon alanı gibi açık ve yeşil alanlara verilen genel isimdir.” şeklinde tanımlanmıştır. 
Görüldüğü üzere çocuk bahçesi ile spor tesisleri sosyal altyapı alanlarmdandır. Alanda uygulama 
imar planlan 1985 yılında, nazım imar planlan ise 1988 yılında onaylanmış olup, günümüze kadar 
2.014 m2 lik çocuk bahçesi sahasında herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Bu bölgede; spor 
tesisleri alam bulunmamakta olup, spor tesisleri alanı ihtiyacının karşılanması, gerekmektedir. 
Yapılacak plan değişikliğiyle, bahse konu alan özel mülkiyetin eline geçmeyecektir.

Bu bağlamda, Yıldınm Beyazıt Mahallesi, 1120 adaya birleşik söz konusu çocuk bahçesi 
alammn, çocuk bahçesi ve spor tesisleri alamna dönüştürülmesine ilişkin uygulama ve nazım imar 
planı değişiklikleri uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca 
onaylanması hususunu.

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ 
Başkan

(îrck&iT
Yusuf KMEN

Yard.
Ruhsen KUMDALI 

Raportör

ElifDEMİRELLÎ Bilal YURTTAŞ
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 12.11.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, 
Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2669 adamn güneyi ile 2670 adamn güneyinde imar plam 
değişiklikleri, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Fen işleri Müdürlüğünün 08.11.2019 tarih, E.2259 sayılı yazısıyla, 07.11.2019 tarih, 25572 
sayılı dilekçeyle, Dumlupmar Mahallesinde, Şehit Ömer Halis DEMİR caddesi ile Çilek Sokak 
arasında bağlantı yolunun talep edildiği belirtilerek, bu talebin değerlendirilmesi istenmiştir.

Söz konusu talep, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 
kapsamında , değerlendirilmiştir. Bağlantı yolunun yapılmasmın istendiği 2670 adanın güneyindeki 
alanda, uygulama imar planında park ve dsi kanal alanı yer almıştır. Nazım imar plammn dokusu 
ve ölçeği gereği, bütünlüğünü bozmayacağından, nazım imar plamnda değişikliğe gerek olmadığı, 
tespit edilmiştir.

2670 adamn güneyindeki park ve dsi kanal alanında; 24 metrelik yoldaki refüj alanını sabit 
tutarak taşıt trafiğine açmadan, 10 metrelik yol alanı düzenlenmesi, azalan 75 m2 lik park alammn 
karşılanması amacıyla, kuşuçumu yaklaşık 100 m. mesafede, 2669 adamn güneyinde, 63.5 m2 
otopark alanının doğu bölümünde, 11.5 m2 yaya yolu alamnda olmak üzere toplamda 75 m2 lik 
park alanı düzenlenmesi yönlerindeki; uygulama imar plam değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 
Sayılı İmar Kanunu,nun 8b maddesi uyarınca onaylanması hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ 
Başkan

Yusuf SÖKMEN 
Baskfö Yard.

Elif de;

Ruhsen ROMDALI

Bilal YURTTAŞ
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EV1\R VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 12.11.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısmda, 
\ildiiun Beyazıt Mahallesi, 2674 adada imar plam değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda;

04.11.2019 tarih, 3884 kayıt nolu dilekçeyle, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2674 ada, 1 parseli 
bölen ada ayııma çizgisinden dolayı istenilen şekilde yapılaşılamadığı, bu sebeple yapılaşma 
koşullan değiştirilmeden, plan değişikliği ile ada ayırma çizgisinin kaldırılması talep edilmiştir.

Söz konusu talep, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Planh Alanlar İmar Yönetmeliği 
kapsammda , değerlendirilmiştir. 1 nolu parsel alanı ile bitişiğindeki parsel alanmm bulunduğu 2674 
adada, uygulama imar planmda; 5 ve 7 metre ön, 3 metre yan bahçe mesafeli, Aynk Nizam -- 4 kat, 
TAKS:0.35, KAKS değeri bulunmayan konut lejandlı alan yer almıştır. Ada ayırma çizgisinin iptal 
edilmesiyle uygulama imar planmdaki yapı ve nüfus yoğunluğunda değişme olmayacaktır. Adada 
herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. 2674 adadaki konut alanı 5.850 m2 dir.

Bu bağlamda. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2674 adada, konut kullanımı ve yapılaşma koşullan 
sabit tutularak, söz konusu ada ayırma çizgisinin iptal edilmesi, uygulanan 5 ve 7 metre ön bahçe 
mesafelerinin aktaniması yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği, uygun görülmüş olup; 3194 
Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ
Başkan

LLI

Yusuf ŞökMEN Ruhsen
Ra

id ALI

Bilal YURTTAŞ
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

îmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 28.11.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, 
Yıldmm Beyazıt Mahallesi, 595 ada, 2 numaralı parsel alamnın olduğu bölgede imar planı 
değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Yürürlükteki uygulama imar planlarma göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 595 ada, 2 numaralı 
parsel alamnın bir bölümü, 4,5 ve 23 numaralı parsel alanlanyla şuyulu durumdadır. Bu şuyulu 
bölümde, uygulama imar plamnda, 4,5 numaralı parsellerin olduğu kısunda, Bitişik Nizam 5 kat 
(Tl: yalnız zemin, bodrum katlann ticaret olarak kullamlabileceği yapılaşma), 23 numaralı parselin 
olduğu kısımda ise Bitişik Nizam 4 kat konut lejandh alanlar yer almıştır. 2 numaralı parsel 
alammn, diğer bölümleri uygulama imar planında park ve yol alanında kalmaktadır.

2 numaralı parsel alammn olduğu bu sahadaki imar hattı en son 07.10.1997 tarih, 171 sayılı 
Belediye Meclisimizin karanyla onaylanan 1082 numaralı imar planı değişikliğiyle, düzenlenmiştir. 
Günümüze kadar da bu şuyulu bölümle ilgili uygulama yapılmamıştır. Bu bölümde, 6306 sayılı Afet 
Riski Altındaki Alanlann Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, dere güzergahına ilişkin 
Riskli Alan kısmı da bulunmaktadır. 2 numaralı parsel alammn bahse konu şuyulu bölümüyle, 23 
ve 24 numaralı parsellerin kuzey kesiminde yol alam düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği 
konusu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve diğer ilgili 
mevzuat kapsamında, değerlendirilmiştir. Bu değişiklikle yol alanlan artacak olup, yoğunluk 
azalacaktır. Nazım imar planının dokusu ve ölçeği gereği, bütünlüğünü bozmayacağından, nazım 
imar plamnda değişikliğe gerek olmadığı, tespit edilmiştir.

Yıldmm Beyazıt Mahallesi, 595 ada, 2 numaralı parsel alamnda, söz konusu Bitişik Nizam 
5 kat (Tl), Bitişik Nizam 4 kat konut kısımlanmn yol alanlanna dönüştürülerek. Bitişik Nizam 4 
kat konut lejandh alan bulunan, 595 ada, 23 ve 24 nolu parsel alanlanmn kuzey bölümlerinde yol 
alanlan düzenlenmesi, yönlerindeki; uygulama imar plam değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 
Sayılı İmar Kanunutnun 8b maddesi uyannca onaylanması hususunu.

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ 
Başkan

Ruhsen,
lohör

Elif DEMİRELLİ Bilal YURTTAŞ
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 28.11.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, 
Siner Mahallesi, 36 ada, 7, 8, 9 numaralı parsel alanlarının olduğu bölgede imar planı değişikliği, 
müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

28.11.2019 tarih, 4195 kayıt nolu dilekçe , “İlimiz Merkez Siner Mahallesi, 36 ada, 7,8,9 
nolu parsellerde bulunan arazimize self servis oto yıkama, konteyner kafe projesi için imar 
durumunun konut alanından ticari alana çevrilmesi için gereği....” şeklindedir. Yürürlükteki nazım 
imar planlarında, 36 ada, 7,8,9 numaralı parsel alanlannın olduğu bölgede, gelişme konut alanları - 
alçak yoğunluk (175-220 ki/ha.) lejandlı saha, yer almıştır. Yürürlükteki uygulama imar planlarında 
ise parsel alanlarının olduğu alanda ; 3 metre ön ve yan bahçeli. Ayrık Nizam - 4 kat, TAKS: 0.35, 
KAKS; 1.40 konut alanı bulunmaktadır. Söz konusu parsellerin olduğu bölgede, ayrık ikiz nizam 
uygulanmaktadır. Talep, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 
kapsamında , değerlendirilmiştir. Bahse konu, konut alanımn ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili 
imar plam değişikliğinde, yapı yoğunluğımda artış olmayacak, nüfus yoğunluğunda azalma 
olacaktır.

Bu bağlamda. Siner Mahallesi, 36 ada, 7, 8, 9 numaralı parsel alanlannda, diğer koşul ve 
kriterlerin sabit tutularak, konut alammn, self servis oto yıkama, konteyner kafe projesinin de 
yapılabileceği, ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin uygulama ve nazım imar planı değişiklikleri 
uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması 
hususunu.

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ Yusuf SÖKMEN

ElifDEMİRELLÎ

Ruhsen İMDALI 
Rappı |ör

Bilal YURTTAŞ
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
îmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 18.09.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Bölcek 

Höyük Koruma Amaçlı îmar Planı yapımı, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi'nin 10.09.2019 tarih ve 55302 sayılı yazısı ve ekleri etüd 

edilmiştir. Yürürlükte imar planı bulunan Kütahya (Merkez) Siner Kocahöyük Tümülüsü 1. Derece 
Arkeolojik Sit Alam ve Bölcek Höyük 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı îmar Plam 
Hazırlanması işi îdaremizce ihale edilmiş ve yüklenici firma ile 12.06.2018 tarihinde Sözleşme 
imzalanmıştır. Bölcek Höyük 3. Derece Arkeolojik Sit Alanının bulunduğu; Bölcek Mahallesi, 3970 
ada, 1, 2 parsel ve Okçu Mahallesi, 3739 ada, 1 parseller bölgesinde imar planmda Arkeolojik Park 
(Höyük), Höyük Camii, Park ve yol lejandlı sahalar bulunmaktadır. Okçu Mahallesi, 3739 ada, 1 
parselin tapu kaydına göre Türkiye Diyanet Vakfı'mn söz konusu parsel alamnda 2.881 m2 hissesi 
bulunmaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi'nin 10.09.2019 tarih ve 55302 sayılı yazı ekinde iletilen 
taleplerine ilişkin olarak: Öneri plan notlarının plan açıklama raporu ve plan notlarına aktanimasına 
yönelik talep, öneri plan notlarında belirtilen hususlar Planlı Alanlar îmar Yönetmeliği ve ilgili 
mevzuatta mevcut olduğundan; plan üzerinde Emsal verilmemesine yönelik talep ise, emsal 
verilmemesi halinde imar plamndaki yapı yoğunluğu belirsiz hale geleceği ve uygulama imar planmda 
emsalin belirtilmesi gerektiğinden dolayı, uygun görülmemiştir.

îmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 10.07.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısmda uygun 
görülen Bölcek Höyük 3. Derece Arkeolojik Sit Alam ve çevresine yönelik hazırlanan taslak koruma 
amaçlı imar plammn; Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi'nin 10.09.2019 tarih ve 55302 sayılı 
yazısı ve ekleri de dikkate alınarak aşağıda açıklandığı şekilde düzenlenmesi, uygun görülmüştür.

Okçu Mahallesi, 3739 ada, 1 parsel alanında Cami (İbadet Yeri), TAKS: 0.60, KAKS: 2.00, 
Yençok: Serbest lejandlı alan; Ticaret Alam, TAKS: 0.20, KAKS: 0.40, Yençok: 8.50 m. (2 kat) lejandlı 
alan, park ve yol alanları düzenlenmesi; “Ticaret Alamnda ifraz yapılması halinde min. parsel genişliği 
16 m., min. parsel derinliği 25 m., min parsel büyüklüğü 500 m2 koşulu ile ifraz yapılabilir. Planda 
gösterilmeyen durumlarda parsel sınırlarından 3 m. bahçe mesafesi bırakılacaktır.” şeklinde plan notu 
oluşturulması; Bölcek Mahallesi, 3970 ada, 1 ve 2 nolu parseller alamnda ise Ticaret Alam, TAKS: 
0.20, KAKS: 0.40, Yençok: 8.50 m. (2 kat) lejandlı alan ve yol alanlan düzenlenmesi; “Ticaret Alam 
ada bazında uygulanacaktır. îfiraz yapılamaz.” şeklinde plan notu oluşturulması; “Cami (İbadet Yeri) ve 
Ticaret Alanlan parselasyon aşamasında Koruma Bölge Kurulu'na iletilecektir. Parselasyon 
işlemlerinin tamanüanmasmdan sonra her türlü imar plam, uygulaması, yapılaşma, inşai ve fiziki 
müdahale vb. hususlarda Belediye yetkilidir.” şeklinde plan notu oluşturulması; özel mülkiyetlerin, 
hisselerinin en az % 45'i yol, park alanı vb. olarak kamuya bedelsiz terk edilecek şekilde taslak koruma 
amaçlı imar planının düzenlenmesi; imar planının uygulanması hakkında mevzuata uygun olması 
halinde Okçu Mahallesi, 3739 ada, 1 parselde bulunan 2.881 m2'lik Türkiye Diyanet Vakfı hissesinin 
2.377 m2’si Cami (İbadet Yeri) olarak ayniması, 277 m2’si söz konusu parselde düzenlenen Ticaret 
alanına hisselenmesi, 227 m2'si yol alanı olarak kamuya bedelsiz terk edilmesi, uygun görülmüştür.

Yukanda açıklanan taslak koruma amaçlı imar plammn Yüklenici tarafından hazırlanması; planın 
değerlendirilmek üzere Kütahya Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu'na iletilmesi, uygun 
görülmüştür. Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ Yusuf SÖKMEN
Başkan Yard.Başkan ı '

Elif DEl

DALIRuhsen

Bilal YUR
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Baymdırlık Komisyonumuzun 28.11.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Bölcek 
Mahallesi, 137 ada, 12 parsel bölgesinde imar plam değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda;

Bölcek Mahallesi, 137 ada, 12 parsel bölgesinde imar plamnda Bitişik nizam 3 kat konut, Y, C 
lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu bölgede 18. madde imar uygulaması yapılmış olup; 12, 13, 14 
nolu parsellerin arasında kalan saha sehven yol olarak aynimıştır. 14 nolu parsel halihazırda bu yoldan 
servis almaktadır. Konu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 
kapsamında etüt edilmiştir. Aşağıda açıklanan imar plam değişikliğiyle yoğunluk azalmakta, yol alam 
miktan (yaklaşık 65 m2) artmaktadır. Nazım imar planının dokusu ve ölçeği gereği, bütünlüğünü 
bozmayacağından, nazım imar plamnda değişikliğe gerek olmadığı, tespit edilmiştir.

Uygulamada problemlerin olmaması açısından 18. madde imar uygulaması sonucunda sehven 
yol olarak ayrılan; ancak Bitişik nizam 3 kat konut alamnda kalan sahanın; imar plamnda yol alanı 
olarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar plam değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı 
İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması hususunu.

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ 
Başkan

Yusuf SÖKMEN Ruhsen KUMDALI 
Racortör

ElifDEMİRELLÎ Bilal YURTTAŞ
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

imar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 28.11.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Pirler 
Mahallesi, 28 pafta, 106 ada, 201 parsel alamnda imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, 
yapılan görüşmeler sonucunda;

21.10.2019 tarih ve 3733 kayıt nolu dilekçe etüt edilmiştir. Pirler Mahallesi, 28 pafta, 106 ada, 
201 parsel alanı Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Plam kapsamında Kentsel Sit 
Alanı içerisinde kalmaktadır. Parsel alamnda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik nizam 3 
kat konut alanı ve 204 envanter numarasıyla tescilli yapı bulunmakta olup; parsel şuyuludur. Kat 
adeninin 3 kattan 4 kata çıkarılmasına yönelik imar plam değişikliği talep edilmektedir. Söz konusu 
talep korumayla ilgili mevzuat, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliği kapsamında etüt edilmiştir.

Talep edilen kat artışımn yapılması halinde yoğunluk artışı meydana geleceğinden ve parsel 
bazında, parçacıl bir imar plam değişikliği olduğundan; Pirler Mahallesi, 28 pafta, 106 ada, 201 parsel 
alanında kat adeninin 3 kattan 4 kata çıkarılmasına yönelik imar planı değişikliği talebi, uygun 
görülmemiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ 
Başkan

Yusuf SÖKMEN 
BaşkapsTard.jjo^jivcuı ik_ *-'w*y**-'^* Yİ'

<

Ruhsen IGJMDALI 
Rapokör

ElifDEMÎRELLÎ Bilal YURTTAŞ
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 28.11.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, 
Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 634 ada, 149 parsel ve 635 ada, 143 parsel alanında imar plam değişikliği, 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 634 ada, 149 parsel alamnda 
uygulama imar plamnda TAKS: 0.60, KAKS: 1.50, 5 kat (20.00 m.) yapılaşma koşullan bulunan 2.008 
m2'lik Belediye İdari Sosyal ve Kültür Merkezi lejandlı alan; 635 ada, 143 parsel alamnda uygulama 
imar plamnda kısmen Belediye Parkı, kısmen de otopark lejandlı alan bulunmaktadır. Nazım imar 
plamnda ise 149 parsel alanında kısmen Sosyal ve İdari Tesisler, kısmen park, kısmen de otopark 
lejandlı alan; 143 parsel alamnda kısmen park, kısmen de otopark lejandlı alan bulunmaktadır. Bursa 
Kültür ve Tabiat Varhklannı Koruma Kurulu’nun 04.09.1990 tarih ve 1319 sayılı karan; Eskişehir 
Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulu'nun 29.06.2001 tarih ve 1524 sayılı karan; Kütahya 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 10.05.2019 tarih ve 402576 sayılı yazısı etüt 
edilmiştir. Söz konusu 143 ve 149 parsel numaralı taşınmazlar Sit ve Etkilenme Geçiş Alanlan Koruma 
Amaçlı İmar Plam kapsamı dışında kalmaktadır. Taşınmazlar, 3. derece doğal sit sımrlan dışında 
kalmakta olup, doğal sit alamna birleşik konumdadır.

Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 634 ada, 149 parsel ve 635 ada, 143 parsel alanında, bahçe mesafesiz, 
Belediye Hizmet Alanı (Sosyal, Kültürel, Ticaret Tesisleri), TAKS-KAKS aranmayacaktır, Yençok: 
20.00 m. lejandlı alan düzenlenmesi; “Yapılacak binanın bodrum katlannda en az 1 kat otopark 
yapılmasına” ilişkin plan notu düzenlenmesi; azalan Park alamna karşılık, alana kuşuçumu yaklaşık 
1.450 m. mesafede bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi, 137 pafta, 773 ada, 28 
parselde Ağaçlandınlacak Alan lejandlı sahada Park alam düzenlenmesine yönelik nazım ve uygulama 
imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca 
onaylanması,

Söz konusu alamn doğu tarafında 634 ada, 147 parsel alanında imar planmda Doğalgaz Bölge 
Regülatörü ve Alam lejandlı saha bulunmaktadır. Ancak, halihazırdaki Doğalgaz Bölge Regülatörünün 
bir bölümü 149 parsel alanı içerisinde kalmaktadır. Uygulamada problemlerin yaşanmaması açısından, 
Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından söz konusu Doğalgaz Bölge Regülatörünün halihazırda 
bulunduğu alandan kaldırılarak; imar plamnda aynidığı 147 parsel alanındaki yerine taşınması, uygun 
görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ 
Başkaru ^ . f*

Yusuf SÖKMEN 
Yard.

Ruhsen KUMDALI 
Raılortör

ElifDEMÎRELLÎ Bilal YURTTAŞ
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 29.11.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında. 
Belediye Meclisimizin 03.03.2015 tarih, 134 sayılı Karanyla onaylanan su basman kotuyla ve 
otopark kullanımıyla ilgili plan notunım revize edilmesiyle ilgili imar plam değişikliği konusu 
görüşüldü, yapılan görüşmeler sonucunda:

Planlı Alanlar îmar Yönetmeliğinde; uSubasman kotu (Zemin kat taban kotu).Binaların 
zemin kat taban döşemesi üst kotunu (îmar planlarında aksine bir hüküm bulunmaması halinde, 
±0.00 kotunun altına düşemez ve +1.20 kotunun üzerine çıkamaz.)"' şeklindedir.

Belediye Meclisimizin 03.03.2015 tarih, 134 sayılı Karanyla onaylanan su basman kotuyla 
ilgili plan notu“parsel sımrlan içerisinde şehrin artan nüfus yoğımluğunda araç parklarma çözüm 
bulabilmek ve daha iyi yaşam standartlarım sağlayabilmek adına bodrumlarım otopark olarak 
kullanmak isteyen yapı sahiplerine su basman kotu artı 2,00 metre olarak verilecektir, ilave olarak 
verilen yükseklik (1.00 metre) parsel arka bahçe mesafelerini değiştirmeden uygulanacak, arka 
bahçe mesafelerim hesaplamada kullanılan ( hmax) yüksekliğine dahil edilmeyecektir, ayrıca bu 
kottan yararlanmak isteyen parsellerin botWn katlan hiç bir amaçla bağımsız bölüm olarak 
kullanılacak şekilde ruhsatlandınlmayacaktır. bu uygulama esnasında (aynk nizam yapı adalan 
hariç) bir adada aym yoldan cephe alan parsellerin dörtte üçünden fazlasımn yürürlükteki plana 
göre kot almış olması halinde ilave verilen kottan diğer parsellerde yararlanamayacakür. ilave 
verilen su basman kotundan yararlanan binalann ana merdivenine kadar olan girişlerin üzeri zemin 
kat tavanına kadar olan mesafede hiç bir şekilde kullamm alam oluşturulmayacaktır. ayrıca sığınak 
yönetmeliğine göre, sığınak ihtiyacı olmayan yerlerde ilave kottan yararlanan binaların bodrum 
katlannm sadece otopark, ısı merkezi, enerji odası olarak kullanılması zorunludur.” şeklindedir.

Söz konusu plan notunun revize edilerek ;
"a) Tüm yapı nizamlannda;

al) Yeni ruhsatlandırılacak yapılarda da subasman kotunun maksimum 
+2.40 olacak şekilde parsel arka bahçe ölçüleri değişmeden ve sadece otopark olarak
kullanılmak şartıyla ruhsat alınabilir.

a2) +2.40 subasman kullanılan yapılarda otopark dışında (gerekli olan
durumlarda ve asgari ölçülerde) sadece sığınak, ısı merkezi, enerji odası gibi teknik hacimler 
yer alabilir.

a3) +2.40 subasman kullanılan durumlarda bodrum kat ortak alan 
niteliğinde olup tapulandınlamaz eklenti haline dönüştürülemez.

b) 1.00 metreden fazla subasman kotu verilen yapUarm bodrum otopark
katlarında:

bl) 0.60 metreden yüksek ve kolondan kolona bant pencere yapılamaz.
b2) Otopark rampaları otopark giriş kapısı asgari yüksekliğini sağlamak 

koşuluyla %20 eğime kadar parsel sınırından başlatılabilir.

c) Yeni yapılacak yapılarda, ticaret kullanımınm yer alması durumunda 1.00 
metre subasman kotu aşılamaz.

d) 1.00 metreden fazla subasman kotu verilen yapıların ana giriş kapı 
yüksekliği asgari 2.00 metre olabilir.



e) Otopark kapı genişliği asgari 2.50 metre, yüksekliği asgari 2.00 metre olacaktır.

f) Sit alanları ve etkilenme geçiş alanlarında; hem şehrin genel dokusunun 
korunması hem de yapılı çevredeki yol genişlikleri ve manevra alanlarının yetersizliği, mevcut 
teşekkülde otopark alanı bulunmadığından bu bölgelerde belediyemizin belirlediği bölge 
üzerinden bedeli ödenecektir. Çevredeki yol genişlikleri ve manevra alanlarının yeterli olduğu 
durumlarda Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşüyle, otopark yapılacaktır"

Şeklinde plan notuna dönüştürülmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliği 
uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması 
hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.

Yusuf SÖKMEN 
B aşkaiMfardımcı sı

Serda BAL YILDI 
Başkan^, i

Bilal YURTTAŞElif D

Ruhsen K^MDALI 
Ra/grtör
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 29.11.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, 
Inköy Mahallesi, 1338 numaralı parsel alanmda imar plam değişikliği, konusu görüşüldü; yapılan 
görüşmeler sonunda;

31.10.2019 tarih, 3865 kayıt numaralı dilekçe; "Kütahya İli, Merkez İlçe, Inköy Mahallesi 
1338 parsel mevcutta LPG Satış ve Ticari Tesis Alam KAKS:1.00, Hmax:8.50 (2 kat) olarak 
planlıdır. Yapılaşma koşullarımız değiştirilmeden, plan değişikliği ile parselimizin lejantımn 
Akaryakıt ve LPG Satış Istasyonu+Ticari Tesis Alam yapılmasını talep ediyorum." şeklindedir. Söz 
konusu talep. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Karayolu 
Kenannda Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik ile Akaryakıt ve LPG ile ilgili 
mevzuat kapsamında, değerlendirilmiştir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plamnda Inköy MahaUesi, 1338 numaralı parsel alanımn 
büyük kısmı LPG Satış ve Ticari Tesis Alanı (KAKS:1.00, Hmax:8.50, 2 kat) lejandlı alanda, parsel 
alanımn bir kısmı da yol alamnda kalmaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım imar Plamnda da parsel 
alanımn büyük kısmı LPG Satış ve Ticari Tesisler lejandlı alanda, bir kısmı da yol alanmda 
kalmakta, aynca parsel alammn bir kısmında Botaş Doğalgaz Boruhattı koruma alam 
bulunmaktadır. Parsel alanımn kuzeyinde ve bitişiğinde imar plamnda K.D.K.Î.A lejantlı alanlar 
bulunmaktadır. Söz konusu parsel alam Eskişehir Karayolu Çevresi 2.Etap Uygulama imar Plam 
kapsamında kalmaktadır.

Bahse konu 1338 parsel ile bitişiğinde bulunan 1337 numaralı parsel alammn tevhit edilerek 
bahse konu alana Akaryakıt Lejandımn eklenmesine yönelik, daha önce yapılan imgr plam 
değişikliği talebi üzerine, aym güzergah üzerinde Akaryakıt Satış İstasyonu bulunmasmdan dolayı; 
alamn Akaryakıt Satış İstasyonu olup olmayacağı ile ilgili. Sağlık İşleri Müdürlüğüne görüş 
sorulmuş. Akaryakıt ve LPG Oto gaz Istasyonlan arasındaki asgari mesafe kısıtlanması 
uygulamalarında şehir içi yollann Üzerindeki Akaryakıt ve LPG Otogaz İstasyonları arasında 1 (bir) 
kilometrelik mesafenin aranması gerektiği, ancak istasyonun üzerinde bulunduğu yol isminin veya 
yol kodunun değil yön esasımn dikkate alınması gerektiği, mevcut istasyonun giriş çıkış istikameti 
Inköy yolundan olduğundan dolayı herhangi bir mahsur oluşturmayacağı kanaatine varıldığı, ayrıca 
10/08/2005 tanh ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile TS 11939 ve TS 12820 standartlannda belirtilen 
hükümlere uyulması halinde herhangi bir mahsur olmayacağı kanaatine vanidığı, tarafımıza 
iletilmişti. Söz konusu parsel alanına Akaryakıt Lejandımn eklenmesine yönelik konu hakkmda, 
BOTAŞ tarafından 28.10.2019 tarih, E.2141721/37026 sayılı yazısı ve eki raporda gönderilen ve 
İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan, Ekim 2019 tarihli, "Kütahya İli Merkez Inköy 
Mahallesi 28 Pafta 1338 Parsel Numaralı Taşınmaz Üzerinde Mevcut LPG Satış İstasyonuna 
Akaryakıt Tankı ve Akaryakıt Dispenseri İlavesi Projesinin Risk Değerlendirme Raporu" ctüd 
edilmiştir. Söz konusu yazı ve eki raporda Akaryakıt ilavesi üe ilgili koşullar belirtilmiştir.

Söz konusu Inköy Mahallesi, 1338 numaralı parsel alammn Akaryakıt ve LPG Satış 
İstasyonu ve Ticari Tesis Alanı (KAKS:I.00. Hmax;8.50, 2 kat) olarak düzenlenmesi. "BOTAŞ 
tarafindan 28.10.2019 tarih, E.2141721/37026 sayılı yazısında belirtilen tüm hususlar ile İskenderun 
Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan. Ekim 2019 tarihli, "Kütahya İli Merkez İnköy Mahallesi 
28 Pafta 1338 Parsel Numaralı Taşınmaz Üzerinde Mevcut LPG Satış İstasyonuna Akaryakıt Tankı 
ve Akaryakıt Dispenseri İlavesi Projesinin Risk Değerlendirme Raporu" nda belirtilen tüm hususlara 
uyulacaktır. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün 28.11.2019 tarih, E.431 sayıh yazısında 
belirtilen; "Binalann Yangından Korunması Hakkmdaki Yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır. 
Bahse konu yönetmelik gereği akaryakıt yer altı tankı, akaryakıt pompa adası, tank havalandırma 
borusumm, tank dolum agzımn ilgili yönetmeliğin Ek-13 (Akaryakıt servis istasyonlarmda asgari 
emmyet mesafeleri)'deki mesafelere uyulacaktır. Mesafelere uyulması durumunda, parsel 
çevresinde bulunan ruhsatlı topluma açık yerlere kuş uçuşu 25 m.lik mesafe sağlanacaktır. 25 metre 
mesafe dahilindeki parsellerde ruhsatlı yapılaşma yapılmadan önce 25 metre mesafenin daraltılması 
ile ilgili komjfla İtfaiye Müdürlüğünden görüş alınacaktır." İl Sağlık Müdürlüğü’nün 28.11.2019

O



tarih, 47682976-754 E. 106 sayılı yazısı ve eki 27.11.2019 tarihli, raporda belirtilen; "tçme-kullanma 
suyunun "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğin" ilgili parametrelerine uygun 
olarak temin edilecektir. Sosyal tesislerin kullanımından kaynaklanacak olan sıvı atıklar 
kanalizasyon sistemine verilecek, bunun mümkün olmadığı yerlerde "Lağım Mecrası İnşası 
Mümkün Olmayan Yerlerde Açılacak Çukurlara Ait Yönetmelik" hükümleri uyarınca sızdırmaz 
tipte fosseptik çukuru yapılacaktır. Katı atıklar ise "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine" uygun 
bertaraf edilecektir. Tesisin Akaryakıt İkmal Istasyonlannın Kuruluş, Denetim. Emniyet ve 
Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) ile Çalışan 
Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma 
İşlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ilgili kurum tarafından ruhsatlandırılacaktır. 
Faaliyet konusu ilgilendiren mevzuatlara uyulacaktır." Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 
27.11.2019 tarih, E.26128 sayılı yazısında belirtilen; "İmar planı değişikliği ile ilgili Porsuk Baraj 
Gölü Özel hükümlerine, 3194 sayılı İmar Kanununa ve ilgili Karayolu mevzuatıyla da ilgisinin 
bulunduğu anlaşıldığından Karayollan Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır." Sağlık İşleri Müdürlüğünce belirtilen, 10.08.2015 tarih ve 
25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 
İlişkin Yönetmelik ile TS 11939 ve TS 12820 standartlannda belirtilen hükümlere uyulacaktır, 
yönlerindeki plan notlarının da aktarıldığı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişiklikleri uygun görülmüş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca 
onaylanması hususunu.

Bilgilerinize arz ederiz.
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 31.10.2019 günü yapmış olduüu 
toplantında, 08.10.2019 tarih ve 2019-22827 sayıl, başvurunuz İneelenm4 olup, ^
, . Kırazpmar Mahallesi 138 ada 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan 
bahçelerinin kullanılabilmesi için ; "kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakat. 
alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa 
asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır 
kaUanabılır camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi 
şartıyla tıcan amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda 

binadan itibaren en fazla 5 metre çıkma oluşturacak şekilde" uygulanması 
komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Serda BAL YILDIZ 
.Başkan

Elif DEMİRELLİ
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Başkan Yardımcısı
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 31.10.2019 günü yapmış olduğu 
toplantısında, 21.08.2019 tarih ve 2019-18560 sayılı başvurunuz incelenmiş olup,

Ok Meydanı Mahallesi 628 ada 707 parselde bulunan dükkânın ön ve yan 
bahçelerinin kullanılabilmesi için ; "kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvafTakatı 
ahnarak, binadan itibaren parsel smınnı geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa 
asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır 
katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi 
şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda 
uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Serda BAL YILDIZ 
Başkan

Elif DEMİRELLÎ

Yusuf SÖKMEN 
Başkan Yardımcısı

Bilal YURTTAŞ
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ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve TANITIM KOMİSYON RAPORU

Komisyon Üyeleri
KAPLAN, İlyas SİVRİ

Ahmet ULUCA, Mahmut ÖZTAŞ, Özgür MUSLU, Selim

Komisyon Toplantı Tarihi : 13/11/2019 saat:14:00

Belediye Meclisimizin 06/11/2019 tarih ve 340 sayılı karan ile Araştırma, Geliştirme 
ve Tamtım Komisyonumuza havale edilen “Taksimetre tarifelerinin belirlenmesi konusu” 
İlimiz ticari taksilerin taksimetre ücretleri, gelen akaryakıt zamlan, asgari ücret artışları, 
sigorta bedelleri göz önüne alınarak komisyonda bulunan üyeler tarafından müzakere edilmiş 
olup aşağıdaki tarifenin uygulanmasının uygım olacağı değerlendirilmiştir.

Belediye Meclisine Arz Olunur.

Mevcut
Tarife

Talep
Edilen

Komisyon tarafından Teklif Edilen

Kısa Mesafe 10,00 fc 15,00 b Kısa Mesafe (0-1 km) = 10,00 TL
Taksimetre Açılış 3,50 t) 4,50 b 4,35 b
Taksimetre Km. 3,50 b 4,50 b 4,35 b
Birim Mesafe Ücreti (lOOm) 0,35 b 0,50 b 0,435 b
Birim Saat Ücreti 21,00 b 30,00 b 30,00 b
Birim Zaman (İdk) 0,35 b 0,50 b Oo

VYj
Mahmut ÖZTÂŞ

UYE
Selim KAPLAN
KATILMADI

JYE 
Özgür MUSLU

UYE
İlyas SİVRİ

KATILMADI



ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE TANITIM KOMİSYONU RAPORU

Araştırma Geliştirme ve Tamtım Komisyonu'muzun 13 Kasım 2019 tarih ve saat 14.00'da 
yapmış olduğu toplantısmda;

1- Belediye Meclisi tarafmdan 06.11.2019 tarih ve 341 sayılı karan ile Araştırma Geliştirme ve 
Tamtım Komisyonu'na havalesi yapılan ilimiz muhtelif mahallerinde bulunan Adres ve Numaralamaya 
İlişkin Yönetmeliğin 24.maddesine aykın sokak isimlerinin değiştirilmesi konusu komisyonumuzca 
görüşülmüş olup;

Saray Mahallesi Mahvel Sokak İsminin “Kızılelma Sokak” olarak değiştirilmesine,
Saray Mahallesi Mahvel Aralığı Sokak İsminin “Kızılelma Aralığı Sokak” olarak 

değiştirilmesine,
Yenidogan Mahallesi Gire Sokak İsminin “Sineıji Sokak”olarak değiştirilmesine.
Evliya Çelebi Mahallesi Hazer Dinar Caddesi isminin “ Hezar Dinari Caddesi ” olarak 

değitirilmesine,

2- Belediye Meclisi tarafından 06.11.2019 tarih ve 342 sayılı karan ile Araştırma Geliştirme 
Tamüm Komisyonu'na havalesi yapılan İlimiz mahallerinde bulıman Adres ve Numaralamaya İlişkin 
Yönetmeliğin 11 .maddesi gereğince isimsiz sokaklara isim verilmesi konusu komisyonumuzca 
görüşülmüş olup;

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 63,73,74,85,adalar boyonca devameden isimsiz sokağa “Akdag 
Sokak” isminin verilmesine,

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 72,73,74,76 adalar adalar arasında bulunan isimsiz sokağa 
“Kocadağ Sokak” isminin verilmesine,

Yoncalı Mahallesi 107,108 adalar adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Platin Sokak” 
isminin verilmesine,

Zafertepe Mahallesi 53,55,59 adalar adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “İkram Sokak” 
isminin verilmesine,

Zafertepe Mahallesi 155,156 adalar adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Mesnevi Sokak” 
isminin verilmesine,

Akkent Mahallesi 229,2988,4402,4403 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Heybetli 
Sokak” isminin verilmesine,

Akkent Mahallesi 4410,4411,4412,4413,4414,4415 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa 
“Nazlı Sokak” isminin verilmesine,

Fuatpaşa Mahallesi 3197,3198 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Pelin Sokak” isminin 
verilmesine.

Sofu Mahallesi 3610,3611,3612,3619,3750,3751,3885 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa 
“Sezer Sokak” isminin verilmesine,

100. Yıl Mahallesi 2974,2975 adalar boyu la devam eden isimsiz sokağa “Üzümlü Sokak” 
isminin verilmesine,

rinize arz ederiz.

AHM

SELİM KAPLAN 
ıc,

MAHMUTDZTAŞ 
Başkan Yrd.

ÎLYAS SİVRİ 
Üye

BULUNMADI

JZGUR MUSLU 
Raportör



ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve TANITIM KOMİSYONU RAPORU

Belediye Meclisimizin 06.11.2019 tarih ve 314 sayılı Meclis Karan ile “Araştırma, 
Geliştirme ve Tamtım Komisyonuna” havale edilen “İlimizin muhtelif mahallelerinde bulunan 
isimsiz parklara isim verilmesi” konusu görüşülmek üzere 13.11.2019 tarihinde saat 14;00’te 
toplamimıştır.

Belediyemiz sınırlan içerisinde isimsiz bulunan parklara aşağıda bulunan isimlerin 
verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederiz.

Sıra
No

isim Verilecek Park Verilen İsim

1 Dumlupmar Mah. Kadife Sok. Parkı Estergon Parkı
2 Cumhuriyet Mah. Hediye GÜRAL

Anaokulu Arkası Park
Gülten DAYIOĞLU Parkı

3 Yoncalı Mah. Nehir Termal Yanı Park Süleyman Şah Parkı
4 100. Yıl Mah. Eski Göz Hastanesi Arkası Park Şehit Haşan KAHRAMAN Parkı
5 Börekçiler Mah. Macarevi Önü Park Macar Dostluk Parkı
6 75. Yıl Mah. Küba Cami Yam Park Şehit Asb. Burhan BAYKAL Parkı
7 İstiklal Mah. Ahievren Mezarlık Yam Park Şehit Murat KÖDÜK Parkı
8 Yoncalı Mah. TÜREM Yanı Park Şifa Parkı
9 Yoncalı Mah. Yagona Otel Arkası Park Nene Hatun Parkı
10 Zafertepe Mah. Pazaryeri Yam Park Şehit Engin BALCI Parkı
11 Fatih Mah. Perşembe Pazan Park Nedim İlkay DEMİRTAŞ Parkı

MUSLU
Üye

Mahmut ÖZTAŞ
ü)

Selim KAPLAN 
Üye

îlyas SİVRİ 
Üye

(Katılmadı) (Katılmadı)


