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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 28.|2.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Andız Mahallesi,
l53 ada, 1,2,3,4 ve 5 nolu parsellerde imar planı değişikliği, konusu göriişüldü, yapılan görüşmeler sonunda;
27.|2.2016 tarih, 5496 kayıt nolu dilekçe; "Kütahya ili, Merkez ilçesi, Kirazpınar Mahallesi, J23BO4A3 Pafta,
l53 Ada, l ve 2 numaralı parseller, J23BO4A4 Pafta, l53 Ada, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerin malikiyiz. Mevcut yapı
adası iizerinde özel bir yurt binası yapmak istemekteyiz. Bu 5 parsel toplamda bir Ada oluşturmaktadır ve tevhit
işlemlerimiz halen devam etmektedir. l53 Numaralı ada iieerine YURT:KUR ile aramızda yapmış olduğumuz protokole
istinaden "Özel Yurt" pğelerimizi hazırlamaktayız. Anlaşmamu gereği, YUKLKUR şartname maddeleri bizi TİP
odalar ve TİP planlar yapma konusunda zorlamaktadır. Bu tip planlar açısından komisyonunuzdanbazı taleplerimiz
olacaktır. Bunlar aşağıdaki gibidir;

l) Mevcut yapı adamızda yapılaşma katsayılan; T.A.K.S: 0,35, K.A.K.S: 1,05 olarak belirlenmiştir. Bu
değerlerin T.A.K.S: 0,375, K.A.K.S: 1,50 olarak yeniden dtizenlenmesini istemekteyiz. Bunun sebebi; TİP plan
olduğumuz için taban alanımızla ara katlanmız aw metrekarededir ve çıkma yapamamaktayız. T.A.K.S K.A.K.S
orantnm % olarak korunmasını istemekteyiz. Artan yoğunluk miktanna karşılık, EKte tapu fotokopisi bulunan
parselimizden hesaplannız doğulfusunda gerekli kesintinin yapılaralq Kütüya Belediyesine bedelsiz olarak terkini
y apacağmız beyan ederi z.
2)Yapı adamızrn lejantı "KonutAlanı" olarak geçmektedir. Bunun diizeltilip, "Sosyal ve Kültiirel Tesis Alanı
(Özel Yurt - Ticari Tesisler)" olarak değiştirilmesini talep etmekteyiz.
3) Kat yilkseklikleri konusunda yine YURT:-KUR'un şartnamesindeki kat yükseklikleri sınırlamasına uygun
olarah Hmax:16 mt talep etmekteyiz. (Planlanmızda l. Bodrum katımız otoparktr ve 2 mt subasman yüksekliğinden
faydalanmaktayız)

4) Planlanmız doğulfusunda tasarladığımız, bloklarımızın yerleşimini gösterir vaziyet planımız EK'tedir.
YURT-KUR şartnamelerine uygun olarak tasarladığımız kütlelerimiz yapı adamıza plandaki gibi yerleşmektedir.
EKteki kotlu krokiye göre binalanmız ve arsaınz giineybah tarafindaki l0 metre genişliğindeki ana yol kotunun çok

altında kalmaküadu. Böylelikle ana yol yaklaşma mesafesine sıfır yaklaşımda olan adamız, ana yoldan tam anlamıyla
faydalanamamaktadır. Bu sorunu aşabilmek adına, subasman kotumuzun gtlneybatı cephemizdeki l0 metre genişliğinde
bulunan uzun ıına yolun iizerinden verilrnesini ve bunun yeni çıkacak çap|mvA işlenmesini talep etmekteyiz. Böylelikle
ana yoldan, yurt binamza giriş çıkışları rahatl*la yapabileceğiz.Ay.ca yerleşim planında gördüğilniiz üzere çekme
mesafelerine uyularak bloklanmızı yerleştirdiğimiz takdirde iki bina arası çekme mesafemiz 7 metre olmaktadır. Brınun
sebebi ise, yurt binamıza ait aktivite ve sosyal faaliyetlerimizi yapabileceğimiz alan olarak arsamzın kuzeybatısında yer
alan l0 metre genişliğindeki yol cephesine bakan alanı ayırmak istemekteyiz. Kütlelerimizin mevcut imar planına
işlenmesini talep etmemekteyiz ancak, iki blok yapılması halinde bloklar arası çekme mesafesi minimum 7 metre
olmalıdır gibi bir plan notu eklenmesini talep etrnekteyiz. Bu konular ile ilgili mağduriyetimizin giderilmesi ve yeni

çıkanlacak olan çapımıza işlenmesi konusunu komisyonunuzun takdirine bırakıyoruz. Gereğinin yapılması ve

tarafimıza bilgi aktanlması konusunu arz ederim..." şeklindedir.
İlgi dilekçede sehven Kirazpınar Mahallesi olduğu belirtilen, Andız

Müallesi, l53 ad1 1,2,3,4 ve 5 numaralı
parsellerl/l000ölçekliUygulamaİmarPlanındaKonutAlanıAynkNizam,3kat,TAKS:0.35,KAKS:0.05,5metre ön
bahçeli, 3 metre yan bahçeli lejandlı alanda kalmaktadır. Andız Müallesi 4228 ada l nolu parsel alanının 1300 m2'lik
kısmı Belediye Meclisimizin 06112/2016 tarih, 393 sayılı kararıyla Belediye Hizrrıet Alanı olarak diizenlenmişti. Geriye
kaları'739 m2'lik kısmı KonutAlanıAynk Nizam,3 kat, TAKS:0.35, KAKS:1.00,5 metre ön bahçeli,3 metre yan
bahçeli lejandlı alanda kalmaktadır. Kirazpınar Mahallesi, 3882 ada 6 nolu parsel alanının bir kısmı Uygulama imar
Planında yol alanında bir kısmı da plansız alanda kalmaktadır.
Andız Malıallesi l53 ada 1,2,3, 4 ve 5 nolu parsel alanında; Sosyal ve Kültiirel Tesis Alanı (Özel yurt_Ticari

Tesisler) TAKS:0.375, KAKS:1.50 Aynk Nizam, Yençok:l6 mt (4 kat) lejandlı alanrn diizenlenmesi, çekme
mesafelerinin 7 metrelik yola bakan kısımlarda 8 metre, l0 metrelik yola bakan kısuntarda da 5 metre olarak

diizenlenmesi, yan bahçe mesafesinin 3,5 metre olarak diizenlenmesi, artan yoğunluk karşılığındaAndız Mahallesi 4228
ada l nolu parsel alanının,739 metrekarelik krsmının Belediye Hizrrıet Alanı Yençok3 kat, KAKS:1.00 olarak
diizenlenmesi ve 4228 ada l nolu parsel alanı ile ilgili; "Tevhit yapılabilir. Tevhit yapıldığı takdirde Belediye Hizrnet
Alanlarının birleşimindeki yapı yaklaşma mesafeleri uygulanmayacaktır." şeklinde plan notunun oluşturulması,
yönlerindeki Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili nazım imar planı değişiklikleri uygun görillmüş olup, 3194
sayılı İmar Kanunun 8b maddesi uyarınca onaylanması hususunu;
Kirazpınar Mahallesi ll2l m2 büyfülüğündeki 3882 ada 6 nolu parsel ile, Andız Mahal|esi 4228 ada l nolu parsel
alanının imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenen 739 metrekarelik kısmının kayıtsız, şartsz, bedelsiz,
Belediyemize hibe edilmesi kaydıyla; yukanda belirtilen Andız
l53 ada 1,2,3,4 ve 5 nolu parsel alanındaki
plan değişikliğinin uygulanması hususunu,
Bilgilerinize arz ederiz.
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Tovhit yapü18bilir. Tovhat yapıldlOı takdlrd6
Beıgdiy€ Hizmot Alanl9nnln blrloşimindeki
yag yakle9ma mögfoleri uyoulanmayaaktır.
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1, 2, 3, 4, 5

PARSEL

