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iıua,n vE BAyINDIRLIr roıvıisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 29.0I.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Bölcek Mahallesi 

'243 
ada 20 parsel numaralı alanında imar planı değişikliği konusu incelendi,

yapılan görüşmeler sonunda;

Bölcek Mahallesi 243 ada 20 parsel numaralı taşınmazda talep edilen plan değişikliği
konusu ile ilgili Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kütahya İl lraudürlüğünün, l2.I|.20l9 tarih
E.l7566 sayılı yazımllza cevabi, 05l|2l20l9 tarihli ve 89393 sayılı yazıs|; " .,.. Yerinde yapılan
incelemeler sonucunda yazımız ekindeki plan örneğinde yeri işaretlenen ve koordinatları
gönderilen alanın trafo yeri olarak uygun olacağı değerlendirilmiş olup; söz konusu alanın trafo
yeri olacak şekilde plan tadilatının yapılarak yer tahsisinin yapılması ve alınacok Meclis Kararının
bir suretinin İl İşletme Müdiirlüğümüze gönderilmesi hususunda gereğini arz ederim." şeklindedir.

Söz konusu Bölcek Mahallesi 243 ada 20 parsel imar planlarında, İbadet Yeri TAKS:
Aranmayacaktır KAKS:2.00 Yençok: Serbest lejandlı alaııda kalmaktadır. Bahse konu alanda
yaptmma başlanan camii inşaatı göz öntine alınarak değerlendirildiğinde; yukandaki yazı ekinde
belirtilen şekilde; söz konusu parsel alanının gtineydoğusunda, 3 metre çekme mesafesinin içinde
trafo alanı düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği uygun
görülmüş olup;3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyannca onaylanması husuİunu, 
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Bilgileriniz e arz ederiz.

YUSUf SÖKMEN
Başkan Yard.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 17.0I.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Parmakören Mahallesi 4340 ada, I numaralı parsel alanının doğusunda, imar planı değişikliği
talebi, konusu görüşüldü; yapılan görüşmeler sonunda;

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'niin 07.01.2020 tarih, E.59 sayılı ya^§; "İlimiz Parmakören
Mahallesi 1453 Konutlarının bulunduğu bölgede 4340 ada,l numaralı parselin doğusunda bulunan
mer'i imar planında park olan alanrn, Belediye Hizmet Alanı olarak plan tadilatı yaprlması..."

şeklindedir. Söz konusu talep, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliği, kapsamınd4 değerlendirilmiştir.

Bahse konu imar planı değişikliği yapılması talep edilen alan imar planında Park Alanı
lejandlı alanda kalmaktadır. İmar planı değişikliği ile; Park alanının kuzeyinde, Cami Alanrnın
giineyinde ve Cami Alanına birleşik olacak şekilde 10.000 m2lik Park Alanının Belediye Hizmet
Alanı, ldari, Sosyal, Külttirel, Ticaret, Eğitim Tesisleri (TAKS:0.40, KAKS:2.50, Yençok:18.50 m.)

olarak di.izenlenmesi, yönlerindeki 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişiklikliği uygun görülmüş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca
onaylanmasr,

Aza|arı park alanı karşılığında aynL miktarda park alanırun, kuşuçumu yaklaşık 3420 metre
uzaklıkta bulunan, Bölcek Mahallesi, 3944 ada, l parsel bölgesinde Belediye Meclisinin 01 . l 1 .201 6

tarih ve 354 sayılı karan ile düzenlenen Botanik Parkı ilave imar planında 10.000 m2 sahanın
karşılık gösterilmesi, uygun görülmüşttir.

Bilgileriniz e arz edeiz.

YUSUf SÖKMEN
Başkan Yard.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 22.0|.2020 tarihinde.yapmış olduğu toplantısında;

Belediye Meclisimizin 04.|2.20|9 tarih,374 sayilıı kararıyla onaylanan İnköy Mahallesi l338 numaralı

parsel alanında yapılan imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi

konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün |7.0|.2020 tarih,29 sayılı yazı ekinde iletilen, 17.0|,2020 tarih,

|3|2kayıtnumaralı dilekçe; "İnköy Mahallesi l338 numaralı parselde nazım ve uygulama imar planı

degişiklİgi mahallemizin yol girişinde olduğundan dolayı gerek kendi mahalle sakinlerimiz ve gerekse

rorİ konutlarında oturmakta olan vatandaşlar tarafindan yoğun şekilde kullanılmaktadır.

Vatandaşlarımız an çok aşağıdaki nedenlerden dolayı bu yol ve kavşakla ilgili şikayetlerini dile
getirmektedirler. Söz konusu parsel üzerinde bulunan LPG İstasyonundan çıkan araçlar yolu

ortalamakta, karayolundan gerek Kütahya gerekse Eskişehir yönünden mahalle yoluna giren araçlar
yönünden sıkıntı oluşturmaktadır. Bu sebepten LPG istasyonunun karayoluna yakın giriş-çıkışına aniden

araç giriş-çıkışını önleyecek ve kaldırılamayacak şekilde makul yükseklik ve uzunlukta (l0 mt.) sabit

beton duvar, beton bariyer yapılması konulması, Özellikle yaz mevsiminde kampanyalı satışlar

düzenlendiğinde yolumuz üzerinde uzun araç kuyrukları oluşmaktadır. Bu durum gerek özel oto,

gerekse tarım makinalarının yoğun olarak kullanıldığı harman zamanı ve yaz mevsiminde ani araç giriş

ğıkışları ve manevralarından dolayı mal ve can güvenliği açısından tehlikeli durumlara sebeP

olmaktadır. Yukarıda belirtmeye çalıştığımız itiraz ve uyarıların dikkate alınması ve gerekli

düzenlemelerin yapılması hususu..." şeklindedir.

Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarih, 374 sayı|ı kararı ile İnköy Mahallesi 1338 numaralı
parselde bulunan LPG Satış ve Ticari Tesis Alanı (I(AKS:1.00, Hmax:8.50m, 2 kat) lejandlı alana

hkaryakıt lejandı ilave edilerek Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu ve Ticari Tesis Alanı (KAKS:1.00,
Hmax:8.50m, 2 kat) olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği onaylanmıştır. Söz konusu

imar planı değişikliği ile mevcut imar hatları ve yapılaşma koşulları sabit tutularak sadece Akaryakıt
lejandının ilave edilmesi ile fonksiyon değişikliği yapılmış olup, imar hatlarını etkileyen bir değiŞiklik
yapılmamıştır. Bu nedenle; Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarih, 374 sayı|ı kararı ile onaylanan

İnl.tıy Mahallesi, l338 numaralı parsel alanında yapılan imar planı değişikliğine askr stiresi iÇerisinde

yapılan İtİraz, uygun görülmemİştİr.

Bilgileriniz e arz edeiz.

YUSUf SÖKMEN
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 29.0|.2020 tarihinde yapmıŞ olduğu

toplantısında, Gaybiefendi Mahal|esi, 4402 numaralı adanın baüsındakİ Park Alanında imar planı

değışikligı talebi, konusu inçelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

9EDAŞ tarafından Müdiırlüğümtze iletilen 28.08.20|9 tarih, 71862 sayılı yazı; "Şirketimiz
2019 yılı yatırım programında İlimiz Merkez İlçe A.G - O.G. Elektrik Şebekesi yenileme ve tesis

çalışmalan kapsamında, İl İşletne Müdürlüğiimüzce yeni yapılaşmalar ve güç artışları nedeniyle

artan enerji ihtiyacını karşılamak ve bu btllgelere (Sera AVM Arkası) kesintisiz ve daha sağlıklı
enerji temin etrnek için ilave trafo tesis edilmesi planlanmaktadır. Yazımız ekinde koordinatlı (ITRF
3-30) olarak gönderilen 1/1000 ölçekli plan örneğindeki yeri işaretlenmİş alanın trafo yeri olarak
plan tadilatının yapılarak Şirketimize tahsis edilmesi ve gerekli Meclis Karannın ahnarak bir
nüshasının İl İşletme Müdürlüğümtize gönderilmesi... " şeklindedir.

Bahse konu trafo alanı olarak plan değişikliği yapılması talep edilen alan, imar plarunda
park Alanında kalmaktadır. Talep edilen trafo alanrrun İlkokul Alanı lejandlı alandan 5 metre, Genel
Otopark Alanı lejandlı alandan ise 2 metre çekilerek dtizenlenmesi hususunda OEDAŞ ile yapılan
04.10.2019 tailh, l574l sayılı, 10.10.2019 tarih, 7981l sayılı yazışmalar etiit edilmiştir. Park
Bahçeler Müdürlüğü'niirı 16.01.2020 tat'ıh,21 sayıh yazısında trafo alanınrn yeri konusunda wyzaİ
açısından sakınca olmadığ belirtilmiştir. İmar planı değişikliği ile Genel Otopark Alanı lejandlı
alanın batısında bulunan Park Alanında, İlkokul Alanı ile 5 metre mesafe bırakılarak, Genel üopark
Alandan 2 metre çekme mesafesi uygulanarak Trafo Alanı düzenlenmesi,. yönlerindeki, 1/1000

ölçekli Uygulama İmar Planı değişikligi uygun görülmüş olup, 3194 §ayılı Imar Kanunu'nun 8b
maddesi uyarrnca onaylanma§ı hususunu,

Bilgileriniz e arz edeiz.

YUSUf SÖKMEN
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İınar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 29.01.2020 tarihİnde yapmış olduğu toPlantlsında,

Işıkkara Köyü, 123 ada 513 numaralı parsel alarunda imar plaru değişiklİği, dosyası İncelendİ, yaPılan

görüşmeler sonucunda;

Işıkkara Köyü, |23 ada513 nolu parsel a]anı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plarunda Gtiırıübirlik

Tesis Alanı, Emsal:0.30, Hmax:7.50m,2 |ıcıtlejandlı alanda kalmaktadır. Parsel alaru 1/5000 ölÇekli

Nazım İmar Plarunda Giiçıübirlik Tesis Alarır, |125.000 ölçekli Kütüya Ilıca Harlek Termal Turizm

Merkezi Çevre Dtiaeni Planında ise Turizm Tesis Alaru lejandlı alanda kalmaktadır.

imar planı değişikliği ile; Işıkkara Köyü, |23 ada 513 numaralı parsel alarunın Özel. Sağlık Tesisi

Alanı (TAKS:0.4o,khr§:Z.00, Yençok:Z0.0O metre) olarak dilaenlenmesi, ilgili Naaım İmar Planı ve

Çevre Düzeni Planında da plan değişikliklerinin yapılması Belediye Meclisimizin 02.05.2019 tarih,

İ47 sayılı karanyla uygun gtırtlümtlş, onaylanmak tieere konu Kültür ve Turizm Bakanlığ'na iletilmiŞti.
Kültürve Turizm Bakanlığı Yatınm ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ntin 08,01,202a tarih,E,22603
sayı|ı yazısında; "..,|125.000 ölçekli Çevre Dtizeni Plarunda "Sağlık ve Turizm Tesis Alanlafl" na

ilişkin-plan notlarınm "Bu alanlarda asli konaklama tesisi, kiır merkezİ, senatoryıım, hastane, sağlık

tejisi, ,btabııitasyon merkezi vb, Tesisler yapılabilir. E:0.60, Ycnçok:S kattır." şeklinde ditrenlenmesi,

l/5000 ve 1/100Ö ölçekli imar planı değişikliği teklifinde kullarum kararınrn "Sağhk ve Turizm Tesis

Alanı" olarak dtlzenİenerek plan ngtlannın Çevre Düzeni Plaru plan notlarıyla aynı olacak şekilde
düzenlenmesi ve yapılara kotun tabii zemin ortalamasmdan verileeeğine ilişkin plan hükmü

eklenmesi.,," hususlan iletilmiştir. Büse konu IşıkkaraKöyü, l23 ada 513 numaralı parsel alarunın

Sağlık ve Turizm Tesis Alanı (E:0.60, Yençok:S kaQ olarak dtiaenlenmesi, ilgili Nazım İmar Planı ve

Çevre Düzeni Planında da plan değişikliklerinin yapılması, ilgili pları notlannın oluşturulması uygun

ğorul*tış olup, paftalar hazırlandıktan sonra, onaylanmak iizere konunun Kültür ve Turİzm

Bakanlığı'na iletilmesi,

Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olan İlimiz merkez Ilıca - Işıkkara Köyü, l23 ada,513 parsel

numaralı taşrnmazın (devam etmekie olan terk işleminin tamamlanmasından sonra ada, parsel

değişikliği olması halinde yeni ada, parsel iizerinden işlemler devam edecektir.), 5393 sayılı kanunun

lg. lvladdesi (e) bendine (Thşınmaz mal alımına, sntı.mına, takasına, tahsisine, tahsis Şeklinin
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç dııyulmarnaşı hdlinde tahŞişin

ka-ldırıImasına; üç yıldan fazla kiralanmaştn(t ve süresi otuz yıIı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde

şınırlı ayni hak teşişine karar vermek) hükmü gereğince Hazine'den satın almaya, İrtİfak kurmaya ve

satın alma işlemlerinin tamamlanmasından sonra kiralama, satış, 25 yıla kadar kira karşılığı yapım vb.

işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi, uygun görülmüştür.

Bilgileriniz e aru ederız.

YUSUf SÖKMEN
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırhk Komisyonumanın29.0|.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısrnd4 Işıkkara Köyü,
123 ada 517 nuınaralı parsel alannda imar plaııı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda:

l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planınd4 Işıkkaıa Köyil, T23 ada 517 nolu parsel alanının bliyUk kısıru
Turizrn Yatınm Alaıır, Termal Turian Alanı, Kiir Merkezi (E:0.30) lejandlı alanda parsel alanının bir lıısmr da
yol alanında kalınaktadır. Paısel alaır 1/5000 ölçekli Nazım İınar Planrnda Turizrn Yatınm Alanr, Termal Turian
Alanı ile bir kısmı yol alarıında" l/25.000 ölçekli Kütüya llıca Harlek Termal Turizm Merkezi Çevre Diizori
Planında ise Tercihli Kullanım Alanı(Turimı+Konut) lejandlı alanda kalmaktadır,

İınar planı değişikligı ile; Işılrkaıa Köyü, L23 ada 517 nolu paısel alanrnrn Ticaret-Tıırizıı Alanı
(TAKS:Aranmayacaktır, KAKS:2.50, Yençok:30.50 mete) olaıak düzenlenmesi, ilgili plan notlannrr
oluşturulması yönlerindeki imar planı değişikliği Belediye Meclisimizin 02.05,2019 tarih 148 sayılı kararıyla
uygun görülmüş, onaylarımak iiı:zere konu Külttir ve Turizrn Bakaıılığı'na iletilrnişti. Kültih ve Turizrr Bakarılığı
Yatınm ve İşletıneler Genel Müdürlüğühiin 03.01.2020 tarıh, E,2|905 sayılı yazısında; "...1/25.000 ölçekli
Çevre Diizeni Planında "Turian Tesis Alanları" na ilişkin plan htlktlmlerinin; "Bu alanlarda Turizırı Tesislerinin
Niteliklerine İlişkin Yönetnelik"te belirtilen tesisler yapılabilir. Tesis tiirleri ve bu planda yer almayan
yapılaşma hüktiınleri alt Olçekli planlarda beliılenecektir. Turian Tesisi ile bu kullanrma hizmet edecek sağlık,
sosyal, kiilttirel, teknik, altyapı, ücaret, §por, idare vb. Kullanımlaryer alabilir. E:0,60, Yeıçok:19,50 m'dir. (5
kat). Min. ifraz:7500 m2'dir. Asli konaklama tesisleri ile birlikte tennal ktlr tesisi yapılınası ha]inde E:0.70
olara} uygulanır. Günübirlik Tesis yapılması halinde E:0,30, Yençok:7.50 m (2 kat). Turiznı tesislerinin bodrum
kat veya katlannda yatak üniteleri harieinde bar. gğğe kulübü, satış iinitelcfi, restof.ılı, toplantı salonu, kiir
merkezi ve ilgili alanlarr, mutfalı depolar, teknik donanrm alanları, otopaık, sığınak alanları vb. Kullanınlar
inşaat alaııına dahil değildir, Ormaıı arazilerinde yapılaşma E:0.30'u geçemez, Turizn tesis alarılannda
bölgeleme yapılmak suretiyle sera alanlarr oluşturulabilir. Sera alanlarında beton temel, çelik çatılr vb. Nitelikte
seralar inşaat alanna dahil değildir. Sera faaliyetlerinin gerektiıdiği idari, depo, sosyal vb. Tesisler için E:0.05,
Yençok:4.50 m'dir. (1 kat). ' olacak şekilde düzenlenmesi, 1i5000 ve l/l000 ölçekli İmaı Planı değişikliği
teklifinde kullanım kararrnrn ülTulizrTı Tesis Alaır" olarak düzenlenerek bu aianlara ilişkin plaır notlannın
1125,000 ölçekli Çevre Dtizerıi Planı plan notlanyla aynr olacak şekilde diizenlenmesi ve yapılara kotun tabii
zemin ortalamasından verileceğine ilişkin plaıı hiilonü eklenmesi,.." hususlan iletilmiştir. Bahse konu lşıkkara
KöYü, |23 ada 517 numaralı parsel alanınrn Turi"m Tesis Alaru olarak düzeıılenmesi, ilgili Nazım İmar Planı ve

Çewe Düzeni Planında da plan değişikliklerinin yapılması, ilgili plan notlannrn oluşturulma§ uygıın görülmiiş
olup, paftalaı hazırlandıktan sonr4 onaylanmak tizere konunun Külttir ve Turizrrı Bakanlığha iletiinesi,

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan İlimiz merkez Ilrca - Işıkkaıa m.ahallesi, 123 ad1 51,7 parsel
numaralı taşrrırnazm 5393 sayılı kaırunun 18. Maddesi (e) bendine (Iaşınmaz mal alımına, satımına, talrasına,

iahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tqhsisli bir taşınmazın kanıu hizmetinde ihliyaç duyulmaması
hıilinde tahsisin lraldırıImasına; üç yıldan fazla kiralannıoslna ııe süresi otuz yılı geçmemek lrnydıyla bıınlar
üzerinde sınırlı aynt hak tesisine lrarar vermefrl hiikmü gereğince kiralama satış, 25 yıla kadaı kira karşılığı
yaprm vb. işleınler için Belediye Enctirneni'ne yetki verilmesi, uygun görülmüştiir.

Bilgilerinize wz edeiz,

yusuf SÖK}vıgN Rutısenfrı-.rırıparı
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Bilal YURTTAŞ
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iuren vE BAyINDIRLIx roıuisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 29,0|.2020 tarihinde yapm§ olduğu toplantısında, İnk<ly

Mahallesi Toplu Konut Alanlan ile Yoncalı Mahallesinde Belediye Sınırlanmıza kadar olan kısımda
Doğalgaz Boru Hattı ve Alanları ile ilgili koşulların imar planlannda uygulanmasr, dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonucunda;

Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve TicaretA.Ş'nin 19.09.2019 tarih,7|25 sayılı ve 16.10.2019
tarih, 8103 sayılı yazılan etüd edilmiştir. İlgi yazılarda; BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma,\.Ş. İle
imzalanan bağlantı anlaşması kapsamında yapılan, Kütahya ilinden başlayıp, Tavşanlı ilçesi
sınırlarında biten 3l+328.58 m uzunluğunda "Kütahya-Tavşanlı Ytiksek Basınç Doğal Gaz Boru Haffr"
işinin inşaat montajı, proje ve teknik şartnamelere uygun olarak tamamlandığı, kazı güzergahı eski
haline getirildiği bildirilmiş olup, konu ile ilgili görüş verilebilmesi için güzergahın sayısal olarak
tarafımıza iletildiği, Söz konusu yapım işi tamamlanan "Kütahya-Tavşanlı Yüksek Basınç Doğal Gaz
Boru Hattı" gizergahına ait sayısal veriler ıtrf/3'lik koordinat sistemine göre hazırlanarak Ek-l CD'de
sunulduğu, bu konuya ilişkin görüşiiırnüziin tarafinıza gönderilmesi hususlan iletilmiştir. Bahse konu
güzergah etüt edilmiştir, İnköy Mahallesi Toplu Konut Alanlan ile Yoncalı Mahallesi Belediye
Sınırlarımıza kadar olan bölgede doğalgaz hattı ve kamulaştımıa sınırlan ile ilgili kriterler imar
planlarında uygulanmaktadır. Çinigaz tarafından l6,l0,20l9 tarih, 8l03 sayılı yazı ile iletilen doğalgaz
hattı ve kamulaştırma sırurlannda kayıklık olduğu görülmüşttır.

İnktıy Müallesi Toplu Konut Alanları ile Yonoalı Mahallşsinde Bclediye Sınırlarımıza kadar
olan bölgede Doğalgaz Boru Hattı ve Alanlannln, ilgili kriterlerinin İmar Planlanna aktarılarak
uygulanma§ı, uygun görülmüşttir,

B il gileriniz e arz ederiz,

yuşuf SÖrıııEN

müHffi,ğp-&nı

Bilal YURTTAŞ
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inıın yE BAyINDIRLIK xourisyoıllT RApoRu

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 04.02.202a tarihinde yapmlş olduğu toplantısında
ilkoy Mahallesi 3591 ada 3 parsel alanında imar planı değişikliği konusu görüşlildü; yapılan
görüşmeler sonucunda;

29.01,2020 tarih 492 sayılı dilekçe ile 'Kütatıya Merkez İnkOy Mahallesi 3591 ada 3 parsel

3265,81 m2 tieari arsamızın çekmelerdcn §önra 43.05 kalan ön cephesinin Peugeot, CıtroeR, Opel
Bayi şaıtlarında ön oephe 48 metre olması talebi olduğundan Kütahyamıza yatınm yapabilrneleri
açısından 48 meffeye yükselmesini talep ediyorum" şeklindedir.

İnkoy Mahallesi 359l ada 3 parsel yürürliikteki imar planında Konut Dışı Kentsel İş Alaru,
KAKS: 1.00, hmax:8.50 m (2 kat), karayolu kenanndan 25 metre, diğer yönlerden 5 er metre bahçe

mesafeli alanda kalmaktadır.

Bahse konu imar planı değişikliği ile ilgili olarak 29.01.202a tarıh 298 sayılı yazımız ile
itfaiye Müdtırlüğtirıe görüş sorulmuş olup; 30.01 .2a20 tarih E:45 sayılı cevabi yazıda " parselin
gtıneyinde Akaryakıt_LPG istasyonunun Binalann Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin
167, maddesinde belirtilen mevcut bina akaryakıt istasyonlan kapsamına girmekte olduğu Tablo-Ek

13 ün NOT: a. Topluma aç* yerler ile hastane ve okul arsa §ııunna olan mesafeler mevcut akaryakıt
istasyonlan için % 60 ara|tılıf' denildiğinden, belirtilen parselde bu hususta gözöntlnde

bulundurularak ve Akaryakıt-LPG Satış İstasyonunun bulunduğu alanrn ilgili yönetııeliğin 1l0.
maddesinde beliıtilen rablo: ek 13 te yer alan Akaryakıt Servis İstasyonlarında Asgari Emniyet
Mesafelerinin sağlaması halinde Müdiiırlüğiimüzce herhangi bir sakınea bulunmamaktadır."

şeklindedir.

Bahse konu İnkoy Mahalleşi 3591 ada 3 parsel Konut Dışı Kentsel İş Alanı, KAK§: 1.00,

hmax:8.50 m (2 kat), karayolu kenanndan 25 mete, batı tarafindan 5 metre, parsel alanrnrn kuzey
kesiminde 2 mete, gthty kesiminde 3 mçtre olaçak şeklinde bahçe mesafelerinin dllzenlenmesi,
itfaiye Mtıdtirltığİıntın söz konusu yazısında belirtilen şartlann plan. notlarına aküanlması
yönlerindeki 1/1000 Uygulama İmar Planr değişikliğnin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b

maddesi uyarınca onaylanmasr hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.

YUŞUf SÖKMEN
Başkan Yard.

ffiLştWNpffi&ffiğ

Bilal YURTTAŞ
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iı.ra,n VE BAyINDIRLIK xonrisyoNu- IL{I,oRLI

İmar r,,e Bayındu,lık Komisyonumuzun 19.12.2019 tarihinde yapmrş oldugu toplantısrnd4
Belediye l\Ieclisimizin 06.11.2019 tarilı. 334 sa;-ıh kararıvla onaylanan. Ofuz Ağustos h{ahallesi.
561 ada, 46,47 ve 50 parsel alanlannrn bulunduğu bölgede, imar planı değşikliğinde güneybatı
kesimindeki tick bölümünün iptal edilmesi konusu incelendi, yapılan görüşmeler sonunda:

Belediye [,teclisimizin 06.11.2019 tarih, 334 sayılı karanyla onaylanan imar planı
değşikliklerinde, Otuz Ağustos ll{ahallşsi, 564 ada. 46,47 ve 50 parsel alanlannırı oldugu bölgede.
TİCK (Ticaret + Konut) - TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Aynk Nİzam - 4 kat, yençok:16.50 m.

gösterimli alan düzenlenmiş. yol ve park alanları planlanmıştı. Ancak, sehven yaprlan hatadan
dolayr, söz konusu 564 ada, 46,47 ıç 50 parseller dışında da , alanın güneybatı kesiminde tick
bölümünün tasarlandığ göriildüğiinden, bu kesimcleki 564 arla,51 parselin olduğu bölgade; TİCK
bölümüniirı iptal edilerek. tadilattan önçe imar planlanndaki ağaçlandırılacak alanın uygulanmasr ı

uygun görülmüşttir.

Bilgileriniz e arz çderiz.

yusuf SÖK]r,trN
Başkan Yard.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 17.01 .2020 tarihinde yapmtş olduğu toplantısında,
Yıldırım BeyazıtMahallesi, 688 ada, 45 parselde imar planı değişikliği, miiracaat dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonunda;

3|.12.201,9 taih,4672 kayıt nolu dilekçeyle, Yıldınm Beyaat Mahallesi, 688 ada,45
parseldeki ada ayırma çizgisinin kaldınlması yönünde imar planr değişikliği yapılmıştır. Söz konusu
talep , Belediye Meclisimizin 03.05.2018 tarih, 149 sayılı karanyla, red edilmiştir. Parsel alanında
4.75 metre olan arka bahçe mesafesinin 3 metreye duştlrtilmesine ilişkin imar planı değişikliği talebi
ise Belediye Meclisimizin02.08,2018 tarih, 228 sayılı karanyla, red edilmiştir,

688 ada, 45 nolu parsel alanırun batısındaki, birleşik parselde ada ayırma çizgisine göre
mevcut yapılaşmaların bulunduğu görülmüştiir. Bu nedenla ada ayırma çizgisinin bu alanda iPal
edilmesiyle yapılaşma dokusu bozulacak, bahçe alanlarırun devamlılığı kesilecektir. Bu nedenlerle
45 nolu parsel alanıyla ilgili söz konusu imar planı değişikliği talebi uygun görülmemiştir.

Bilgileriniz e arz edeiz.

YUSUf SÖKMEN
Başkan Yard.

Ruhsen I§UMDALI
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 17.0l .2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Bölcek
Mahallesi, 279 ada,5 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler

sonucunda;

Milli Emlak Müdürlüğü'ntin 1I.11.2019 tarih ve 24825 sayılı yazısı etüt edİlmİştİr. Bölcek
Mahallesi, 279 ada,5 parsel alanında imar planında 5 m. ön, 5 m. yan, 6.25 m. arka bahçe alanlı,
TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Ayrık nizam 4 kat, Hmax: 12.50 m. Kamu Konufu Alanı lejantlı alan

bulunmaktadır. Söz konusu bölgede Kamu Konutu Alanına ihtiyaç olmadığı belirtilmekte ve mülkiyeti
Hazineye ait taşınmazın imar planında ayrıldığı amacın Konut Alanı olarak değiştirilmesi;
birleşiğindeki parsellerin imar durumuyla eşdeğer hale getirilmesi talep edilmektedir. Bölcek
Mahallesi, 279 adadaki diğer parseller alanında imar planında 5 m. ön, 3 m. yan bahçe mesafeli, ayrık
nizam 4 kat konut lejantlı alan bulunmaktadır.

Bölcek Mahallesi, 279 ada,5 parsel alanı daha önce, adadaki diğer parseller gibi, imar planında 5

m. ön, 3 m. yan bahçe mesafesi olan, ayrık nizam 4 kat konut lejantlı alanda kalmakta iken Belediye
Meclisinin 03.04.20|2 tarih, l78 sayılı ve 03.12.2013 tarih,52I sayılı kararları ile önce Polis Hizmet
Merkezi Alanına daha sonra da Kamu Konutu Alanına dönüşttirtilmüştiir. Aşağıda açıklanan imar planı
değişikliği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında etüt
edilmiştir. Söz konusu parsel l/5000 ölçekli nazlım imar planında gelişme konut alanı lejandlı sahada

kaldığından; naz|m imar planının dokusu ve ölçeği gereği, bütünlüğiinü bozmayacağından, nazım imar
planında değişikliğe gerek olmadığı, tespit edilmiştir.

Bölcek Mahallesi, 279 ada,5 parselin imar planındaki kullanım karaıı ve yapılaşma koşullarının
adadaki diğer parsellerde olduğu şekilde 5 m. ön, 3 m. yan bahçe mesafeli, ayrık nizam 4 kat konut
alaııı olarak değiştirilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194
Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca onaylanmasr hususunu,

Bilgileriniz e aru edeıİz.

YUSUf SÖKMEN
Başkan Yard.
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ivran VE BAyINDIRLIK ronnisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 22.0I.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Yoncalı Mahallesi, 352 ada, 9 parsel alanında ilave mevzii imar planı yapımı, müracaat dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Milli Emlak Müdilrlüğü'nün 28.1I.2019 tarih ve 26|75 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Yoncalı
Mahallesi, 352 ada,9 parselin imar planı dışında kalan böltimünde hobi evleri olarak imar planı
yapılması talep edilmektedir. Söz konusu parsel alanının imar planı içerisindeki bölümlerinde park
alanı, ağaçlandırılacak alan, tarım alanı, yol alanı lejandlı süalar bulunmaktadır. Ayrıca, Kütahya
Külttlr ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20,03.20ll tarih ve 909 sayılı kararı ile
sınrrları sayısal olarak belirlenen Yoncalı Tümülüsü 1. derece Arkeolojik Sit Alanının bir bölümü söz
konusu parsel alanı içerisinde kalmaktadır. Toplam 93.49I,06 m2 yüzölçiimüne sahip parselin yaklaşık
45.000 m2'lik bölümünde imar planı bulunmamaktadır.

Yoncalı Mahallesi, 352 ada,9 parsel alanında ilave mevzii imar planı yapılacak bölümde imar
planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin İdaremiz tarafindan yaptırılması;

l-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-DSİ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ
Doğal Gaz İşletmeleri Bölge MüdürlüğüAnkara, 4-İl Telekom Müdiirlüğü Kütahya, S-Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Vltıdtırltiğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdtırlüğü l M:eıze Müdürlüğü Kütahya, 7-İ
Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ
Tiirkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdilrlüğü Kütüya, lO-Osmangazi
Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdi.lrlüğü Kütahya, l1-Orman Bölge Müdtlrlüğü Kütahya, l2-İl
Tanm ve Orman Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Saglık Müdürlüğü / Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi
Kütahya, 14- Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, l5-Kütahya Belediyesi:
A) Fen İşleri Müdtirlüğü, B) Su ve Kanalizasyon İşleri Müdiirlüğü, C) Sağlık İşleri Müdiirlüğü, l6-İl
Afet ve Acil Durum Müdilrlüğü Kütahya, |7-Çirugaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Kütahya Şube
Müdürlüğü Kütahya, 18- Kütahya Külttir Varlıklarınr Koruma Bölge Kurulu Müdtlrlüğü Kütahya, 19-
Tarrm ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdilrlüğü Ankara, 2O-Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Ankara, Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas
görüşlerin alrnması; görüş alınması içinyazı|arın İdaremizce yazılması, yazıların takibinin Milli Emlak
Müdürlüğü tarafından yapılması kaydıyla;

Parsel alarıının imar planı içerisindeki b<llümlerinde bulunan park alanı, ağaçlandırılacak alan,
yol alanı vb. sosyal ve teknik altyapı alanları planlama aşamasında gözönünde bulundurulmak iizere;
gerekli kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanları da ayrılarak Yoncalı Mahallesi, 352 ada, 9 parsel
alanında Hobi Evleri, Yençok: 4.50 m. (1 kat), TAKS-KAKS: 0.15 lejandlı alanlar olarak İlave Nazım
ve Uygulama İmar Planlarının hazırlanması için ön izin verilmesi, uygun görülmüştür.

Bilgileriniz e arz ederiz.

YUSUf SÖKMEN
Başkan Yard.
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iıvıan VE BAyINDIRLIK roıvrisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun29.0I.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Gaybi
Efendi Mahallesi, 225 ada,46 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonucunda;

Emlak ve İstimlak Müdtirlüğü'nün I3.I|.20l9 tarih ve 2451 sayılıı yazısı etiit edilmiştir.
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gaybi Efendi Mahallesi, 225 ada, 46 parsel alanında imar planında
TAKS: 0.60, KAKS: 1.50, 5 kat (20.00 m.) yapılaşma koşulları bulunan I.69| m2'|1k Belediye Hizmet
Alanı (İdari, Teknik Altyapı, Ticaret vb. Tesisleri) lejandlı alan bulunmaktadır. Taşınmaz, Sit ve
Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamı dışında kalmakta olup, l00 envanter
numarasryla tescilli Musalla II Mezarlığı parseline cephelidir.

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.0|.2020 tarih ve 564l sayılı kararıyla
da uygun görüldüğü şekilde; Gaybi Efendi Mahallesi, 225 ada,46 parsel alanında mevcut yapılaşma
koşulları değiştirilmeden, alan kullanım kararının TİCK (Ticaret-Konut Alanı) olarak değiştirilmesi;
"İfraz yapıIarrıaz. Yapılacak binanın bodrum katlannda erl az 1 kat otopark yapılacaktır. Söz konusu
otopark; yol tarafinda parsel sınrmdan 3 m. çekilerek, diğer taraflarda komşu parsel sınınna kadar
yapılabilir." şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği ile; bu plan değişikliyle
kaldırılan Belediye Hizmet Alanına karşılık, alana kuşuçumu yaklaşık 2.000 m. mesafede bulunan,
mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi, l37 pafta,773 ada,28 parselde Park lejandlı sahada
TAKS: 0.60, KAKS: 1.60, 3 kat (l2.00 m.) yapılaşma koşulları bulunan Belediye HizmetAlanı 1İdari,
Sosyal, Kültürel, Teknik Altyapı, Ticaret vb. Tesisleri) lejandlı alan düzenlenmesi; azaları Park alanı ve
TİCK lejaııdlı alanda yoğunluk artışına karşılık, 28 parselde Ağaçlandırılacak Alan lejandlı sahada Park
alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayıh İmar
Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca onaylanması hususunu,

Bilgileriniz e arz ederiz.

YUSUf SÖKMEN
Başkan Yard.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 29.01.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,

Yoncalı Mahallesi, 440 ada,2 parsel ve 44I ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mülkiyeti Belediyemize aitYoncalı Mahallesi, 440 ada,2 parsel alanında imar planında bulunan

25.003 m2'1ik Turizm Tesis Alanı, TAKS: 0.35, E: 1.50, Yençok: 30.50 lejandlı alanın Spor Tesisleri
Alanı, TAKS: 0.60, E: 1.50, Yençok: 8.50 (2 kat) lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik imar planı

değişikliği ile; mülkiyeti Belediyemize ait Yoncalı Mahallesi, 44I ada,6 parsel alanında imar planında
bulunan l2.000 m2'lik Spor Tesisleri Alanı, TAKS: 0.60, E: 1.50, Yençok: 8.50 (2 kat) lejandlı alanın
Turizm Tesis Alanr, TAKS: 0.35, E: 1.50, Yençok: 30.50 lejandlı alana dönüştiirülmesine yönelik imar
planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca
onaylanması hususunu,

Bilgileriniz e arz ederiz.
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ivra.n VE BAyINDIRLIr roıvrisyoNu RApoRU

İmar ve Baymdırlık Komisyonumıızıın 29,01.2020 tarihinde yapmlş olduğu toplaııtısında,
Alipaşa Mahallesi, 9 pafta, 56 ada,2-3 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonucunda;

Alipaşa Mahallesi, 9 pafta,56 ada,2-3 parsel bölgesinde imar planında "Bölge Otoparkı vePazat
Yeri" lejandlı alan bulunmaktadır. 3 nolu parsel alanı Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı
İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadır, 2 nolu parsel alanı Kütahya
Külttlr Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.||.20|9 tarih ve 5551 sayılı kararı ile revize edilen
Kentsel Sit sınırları içerisinde kalmakta olup, söz konusu parsel tescillidir. Kentsel Sit sınırları
içerisinde aynı Koruma Bölge Kurulu Kararı eki Geçiş Dönemi Koruma Esaslan ve Kullanma
Koşulları geçerlidir.

Alipaşa Mahallesi, 9 pafta,56 ada,2-3 parsel bölgesinde imar planında bulunan "Bölge Otoparkr
vePazar Yeri" lejandlı alana Ticaret lejandı eklenmesi; Yençok: 9.50 m., TAKS-KAKS aranmayacaktır
yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; konunun
değerlendirilmek izere Kütahya Kültilr Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletilmesi, uygun
görülmüştür.

Bilgileriniz e arz edeiz.

YUSUf SÖKMEN
Başkan Yard.
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ivıan vE BAyINDIRLIr rovıisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 29.0|.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Okmeydanı Mahallesi bölgesinde imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yenilenmesi; söz
konusu bölgede imar planı ve uygulamalarının durdurulması, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonucunda;

Okmeydanı Mahallesi sınırları içerisinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştiirülmesi Hakkında Kanun kapsamında |7.04.2013 tarih ve 20|314678 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen Riskli Alanlar bulunmaktadır. Söz konusu bölgede farklı tarihlerde onaylanan imar
planına esas jeolojik-jeoteknik etüd raporlarında farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Mülga Afet İşleri
Genel Müdürlüğü tarafından 200l yılında onaylanan imar planına esas yerleşime uygunluk amaçlı
(sondajlı) jeolojik ve jeoteknik etüd raporuna göre alan içerisinde önlem alınmadan yapılaşmaya izin
verilmeyecek alanlar ve yerleşime uygrın olmayan alanlar bulunmakta; Kütüya kent bütünü imaı
planlarının revizyonuna yönelik hazırlanan ve aynr Kurum tarafindan 2004 yılında onaylanan imar
planına esas jeolojik - jeoteknik - jeofizik etüd raporuna göre Okmeydanı Mahallesi sınırları içerisinde
UOA (uygun olmayan alanlar) ve ÖA-3 (önlem şartlı alanlar) lejandlı alanlaı bulunmaktadır. 6306
sayılı Kanun kapsamında belirlenen Riskli Alanlara yönelik hazırlanan ve 2014 yılında Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafindan onaylanan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd raporunda
Okmeydanı Mahallesi'ndeki riskli alan sınırlarr içerisinde ÖA-2.1, Öa-S.l (önlem şartlı alanlar)
lejandlı alanlar bulunmaktadır. Söz konusu Riskli Alana güneybatı tarafindan birleşik sahalara yönelik
hazırlanan ve 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan imar planına esas
jeolojik-jeoteknik ettid raporunda ise alan içerisinde ÖA-2.1 (önlem şartlı alanlar) ve UOA-2.1 (uygun
olmayan alanlar) lejandlı alanlar bulunmaktadır. Aynca, söz konusu Riskli Alan içerisinde kalan kısmi
bir sahaya yönelik olarak Kütahya Dumlupınaı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafindan Proje
Raporu hazırlanmış, bu raporda da ilgili hususlar açıklanmıştır. Okmeydanı Mahallesi sınırları
içerisinde gerçekleşen heyelan sonrasında ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar kapsamında Kütahya
Valiliği İ afet ve Acil Durum Müdiirlüğü'nün 05.12.2018 tarih,E.I82g30 sayılı; 15.01.2019 tarih,
E.7982 sayılr ve 19.04.20|9 tarih, E.43l73 sayılı yazıları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal
Planlama Genel Müdürlüğü'niin 10.07,2019 tarih ve E.16l635 sayılı yazısı bulunmakta; İçişleri
Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ'run Kütüya İl atet ve Acil Durum Müdi.irlüğü'ne
hitaph 09.04.2019 tarih ve E.53883 sayıh yazısında da o'...bu alanlar için Afete Maruz Bölge Kararı'run
alrnması stireci, yeniden Revize İmar Plarıına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlannın hazırlanmasını
gerektirmektedir..." hususlan belirtilmektedir.

İdaremizce, Okmeydanı Mahallesi srnırları içerisindeki yaklaşık 45 hektarlık sahada İmar Planına
Esas Jeoloj ik-Jeoteknik Etüdlerin yaptırılması;

Yaklaşık 45 hektarlık sahada imar planı ve uygulamaların durdurulması (yapı yasağı getirilmesi,
her türlü imar çapı (durumu), imar planı örneği verilmemesi, ifraz, tevhid ve parselasyon izni
verilmemesi, inşaat (yapı) ruhsatı ve yapl kullanma izin belgesi (iskan) verilmemesi), uygun
görülmüşti.ir.

Bilgilerinize aru edeiz

YUSUf SÖKMEN
Başkan Yard.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 29.0I.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Yoncalı kuzey kesimi İlave Uygulama İmar Planı plan notlarında imar planı değişikliği, dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Yoncalı kuzey kesiminde Turizm Tesis Alanlarının bulunduğu İlave İmar Planları yi.irürlükte
olup; imar planına göre 18. madde imar uygulamasr da yapılarak parselasyon gerçekleştirilmiştir.
Ancak, imar parsellerinin büyük olması nedeniyle parseller çok sayıda hissedardan oluşmaktadır. Bu
durum uygulamada problemlere yol açmaktadır. Mevcut plan notlarında Turizm Tesis Alanlarının ifraz
edilebilmesine ilişkin; "Turizm tesis alanlarında planda gösterildiği şekilde uygulama yapılacaktır. Bu
alanlar tevhid edilebilir. 1- Pğenin bütünlüğünün onayr, 2- O proje bütünlüğü içerisinde teşvik ve
kredi alınacak yerle ilgili talebin gerekçesinin ortaya konulması, teşvik ve kredi alınacak Kurum
tarafından finaırse edileceğinin belirtilmesi, "bu işlemler sonunda yatırım gerçekleşmeyecek olursa,
yapılacak tevhid işlemiyle parselin eski haline döndtirülmesine" ilişkin taahhütnamenin verilmesi,
hususlarının, İmar ve Bayındırlık Komisyonu (Estetik Kurulu) - Belediye Başkanlığınca, uygun
görülmesi halinde; Turizm Tesis Alanları, minimum parsel cephesi 80 metre, minimum parsel derinliği
l00 metre, minimum parsel büyüklüğü 10.000 m2 koşullarıylaifraz edilebilir. Uygulama imar planında
gösterilen turizm tesis alanlarını birbirinden ayıran parsel çizgileri, ada ayırma çizgisi değildir."
şeklinde plan notu bulunmaktadır. Plan notunda belirtilen koşullar imar planlarının uygulanmasını
zorlaştırmakta; turizm tesis alanlarına yönelik yatırımların gerçekleşmesini güçleştirmektedir.

Yoncalı kuzey kesimi İlave Uygulama İmar Planı plan notlarında Turizm Tesis Alanlarının ifraz
edilebilmesine ilişkin mevcut plan notunun yeniden düzenlenerek; söz konusu plan notunun: "Turizm
Tesis Alanları minimum parsel cephesi 80 metre, minimum parsel derinliği l00 metre, minimum parsel
büyüklüğü 10.000 m2 koşullarıy|a ifraz edilebilir." şeklinde düzenlenmesine yönelik uygulama imar
planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca
onaylanma§ı hususunu,

Bilgileriniz e arz ederiz.

YUSUf SÖKMEN
Başkan Yard.
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İmar ve Bayırıdırlık Komisyonu§ruzun 04.ü2.2020 tarihinde yapruş olcluğu toplantısırıda,
Siner NıIahalltsi. 17.Ö.2 paft4 8 ada. 1 parselde imar planı değşikliği, müracaat dosyası inçelenili.
yapılan görüşmeler sonunda;

Siner N,,Iahallesi, 17.Ö.2 pafta,8 ada, 1 parselde, 0.35 olan TAKS ın 0.60 olarak belirlenmçsi,
T2 (talebe bağlı olarak, gerektiğnde büttin katlan ticari amaçla kullanılabilecek-konut- yapılaşma.)
lejandınırı. "Ticaret §anl" olarak düzerılenmesine ilişkin imar planı degişikliği konusq ]v{ekansal
Planlar Yaprm Yönetmeliği ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında , değerlendirilmiştir. 1

nolu parsel alarunda, 3' er metrç bahçe mesafeleri, Alrık Nizam - 4 kat TIA.KS: 0.35;'KAKS: 1.40
lejandları" "Yapı yogunluğunu değiştirmemek amacıyla. bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve
bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelçrine.
T2 ııygulamasrrda da aynen ulıılacaktır." şeklinde plan notu yer almaktadır. KAKS değerinin satrıit
futup TAKS değerinin arttırrlması halinde imar planırıda yapı yoğunluğu aıtmayacaktır. Tiçaret alanı
düzenlenmesi ile de nüfiıs yoğunluğu azalacaktır.

Bu bağamd4 8 ada, 1 parselde; T2 lejandıııırı Ticaret Alanırıa dönüşti,irülmesi, 3' er metre
bahçe mesafeleri, Ayrık Nizam - 4 kat, KAKS.1.40 ; lejandlaflnm sabit tutularak TAKSın 0.60
olarak düzeıılenmesi, "Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacryla, bahçe mesafeleri dahiünde
zernin rıe bodrum katlar yapı7amaz; plan değişikliğnden önçoki imar plaıırnda beiirlenen bahçe
mssafelerine. Ticaret uygulamasırıda da a},ntn uyulacaktrr." plan notunun düzenlenmesi
yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili naam imat planı dğşikliği u_vgun gtiıülmüş
olup: J194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanma*, h.,*u.,rrr,

Biigileriniz a at z e deriz.

l-usuf SÖK},.trN
Başkan Yard.
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