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iMAR VE BAYıNDIRLIK KOMiSYONU RAPORU

imar ve Bayındırlık Komisyonumu aın 28.12.2O16 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Belediye
Meclisimizin M.l0.2016 taih.327 saylı kararı ile RED edilen, Hacıazız],er Ma}ıallesi, 2618 ad4 214 nolu

parsel alanında mevzii imar planı yaprmr konusunun tekrar değerlendirilmesi, müracaat dosyası incelendi.

yapılaıı görüşmeler sonucunda;

27.12.20|6 tarih 5493 kayt nolu dilekçe " Kütahya Mcrkez tlacıazizler Malıallesi 26|8 ada 2|4
numaralı paıselde müstakil konut yapabilmek amacıyla , etrafi tamamen müstakil konutlaı bölgesi olduğu ve

komşu parselde konut amaçlı mevzii imar planı çalışmasl yapıldğı için, mülkiyeti üzerime almadarr

o7.03.20|6 tarih 980 numaralı dilekçc ile Belediyenizc başvuıarak mevzii imar planı için ön izin talebinde
bulundum. Kütahya Belediye Mcclisinin 05.04.20l6 tarih ve l44 sayılı karan ile tarafima mevzii imar planı

yapımı için ön izin vcrildi. Ben de bu karara ve mevzii imar talebinde bulunduğum taşrnmazın etrafinü
hiçbir problem çıkmadan yapılmış imar pIanına güvenerek 13.04.2016 tarihinde parseli satın aldım Kurum
Görüşü, Harita, jeoloji ve planlama çalışmalarını belediye ile görüşmeler yaparak , hiç bir problcm olmadan

tamamladım. imar planı inceleme ücretini de yatıraıak imar planrnrn Belediye Meclis onayını beklemeye

başladım. Fakat anlayamadığm bir şekilde plan onayı en yakın Belediyc Meclis gündemine girmcdi-

Gündemin yoğun olduğunu düşüncrek tepki göstermedim. İmar planının onayını 04.10.2016 tarihli Beledi}'e

Meclisınin gtındemine girdi. Bcn onaylanmasını beklerken Belediye Meclisinin 327 sayılı kararı ile imar

plaırının reddine karar verildi. Gerekçe olarak da o bölgede Belediyenin yapmakta olduğu geniş çaPlı imar

plaıı ça|ışması gösterildi. Bu çalışma ben ön izin talebinde bulunduğumda da varü. Aynca yine bu ÇalıŞma
devam edcrken tam karşı komşu parsel olan 2618 ada 222 parsele imar plan onayı verilmiş, h^ttl 27,lo.2ol5
tarihinde imar çapı dahi verilmiştir. Yine ayrıı şekilde güney tarafimdaki 2618 ata 216 parselde geÇmiŞ

tarihlerde de 26ls ada, 2o7, 525,524,550 parsellerde de aynı şekilde mevzi imar plan çalışmasl yapılmıştır.

Bunlar hep benim parselime çok yakın paısellerdir. Tiarafima belediyenin imar çalışmasının 2 ay içerisinde

bitecek denilmiş lakin yaklaşık 3 ay geçmiş olmasrrıa rağmen imar planın çalışmasında herhangi bir ilerleme

olmamıştır. Bcn şayet ön izin almamış olsaydım bu paıseli almaktan vazgeçecektim. Aynca yine baııa ön izin

şamasında Belediyenin plaıı çalışmasını bekleyin denseydi bekler, boşu boşuna plan çalışması iÇin ciddi bir
bedeı ö,demerdim.-Gerek parseli saıın alarak , gereksc imar planı çahşması bedeli ödeyerek ciddi manada

mağdur olmuş durumdayım. Tüm çahşmaları tamamla.ırmış olan mevzi imar planı yaprmı çalışmasınrn tekrar

Belcdiye Meclis Gündemine alınıp onaylanmasnı talep ediyorum.." şeklindedir.

Beledil,c Meclisimizin ()1.I2.20l5 tarih. .t6x sa,ıllı kararııla söz konusu bölgcdc Hacıazızlcr

Mıhallcsi ycİlcşik Alanı ilc ıncı cut imar planlı saha arasında kalan bölgedc. 358 hektarlık alanda ve bağlantı

yolunda; konut sahalan-ticaret alantan ile gerekli sosyal ve teknik attyapı (cğitim tesisleri, sosyal ve aÇık

ycşil, sağlık tesisleri, sosyal ve kültiirel tesisler, İbadet , Teknik Alt Yapl) alanlan olarak imar planlannın

|rarrrla.-as, için; idaremiz tarafindan; ilgili Kurum vc Kuruluşlardan imar planına esas görüŞler alınması.

imar planına esas jeolojik-jeoteknik etiid yaptınlması, tı)gun göriilmüş olup. bütiinscl bir Planlama ÇahŞması

gcrçclleştirilccektir. kr.,. rc Kuruluşlardan imar planına csas görüşler tamamlannrıŞtır. Bahsc konu

ğo.İşı..j. imar planı \.apımına mani bir husus ilctilnıcıniştir. 21.1 nolu parselde söz konusu mcrzii ımar

|lanın,n ona1 ıanması halinde parçacıl bir 1aklaşım gotırilerek. p|an bütiinlüğü bozulacaktır. Bu ncdcnlerie ,

İı,ız.zoıs tarit\ 5493 kayıt nolu dilekçeyle yapılan ,Hacıazizlcr Mahallesi, 2618 ad4 2l4 nolu parselde

mcvzii imar plaru yaplmı talebi,

ederiz.
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