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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzın 2|.03.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantısınd4
İnköy Mahallesi, 0 ada 5401 parsel bölgesinde, imar planı değişikliği dosyası incelendi, yapılan
görüşmeler sonucunda;

İnkOy Mahallesi kuzeyi ile 2. OSB alanı arasındaki, 540l nolu parsel bölgesinde, Küçiik
Sanayi Sitesi Alan, Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi Alan, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı,
Konut Alaıılan ve kentsel, sosyal, teknik altyapı alarılan olarak imar planlan bulunmaktadır.

Belediye Hizrıet Alanı (Hafriyat Geri Dönüşiiın ve Depolama Alanı) lejandlı alanın
doğusıında bulunarı 2 adet Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Serbest Nizam, TAKS
aranmayacatiır. KAKS:1.00, Yençok:8.50 m (2 kat)) lejandlı alanın Küçiik Sanayi Sitesi Alanı
(Yençok:9.50 metre (2 kaQ, Serbest Nizam) olarak diizenlenmesi, 18. Madde İmar Uygulaması
Yapılacak Alan Sınnnın diizenlenmesi yönleıindeki Nazım ve Uygulama İmar Planı değişik|iği
uygun görülmi§ olup, 3194 Sayıh İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyannca onaylınnası
hususunu,

arz ederiz.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 28.03.2017 tarihinde yapmış olduğu
toplantısınd4 Güveççi Mahallesi 3774 ada l parsel alanrnrn bulunduğu bölgede İmar planı
değişikliği mtiracaat konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

Güveççi ve Okçu Mahalle Mütarlığının 3774 ada l parsel alanının bulunduğu bölge
ile ilgili olarak 03.03.2017 tarih 115l kayıt numaralr dilekçesi: "Kütahya İl Merkezine bağlı
Okçu ve Güveççi Mahalleleri olarah iki mahalle arasında uygun görülecek bir alana ortak
spor tesisi yapılmasını istiyoruz. Bu noktada talep ettiğimiz yer ekte bilginize sunulmuştur. İki
mahallemize spor tesisi lrazandırılması nohasında yapılacok çalışmalar için şimdiden
teşekkiir eder, gereğini bilgilerinize arz ederiz." şeklindedir.

Güveççi Mahallesi 3774 ada l parsel alanrrun bulunduğu kilge l/5000 Nazım ve
1/1000 Uygulama İmar Plarılannda; Park, Yol ve Belediye Hizrnet Alanı (İdari, Sosyal ve
Kültiirel Merkez) Hmax:16.50 m.(4 kat) TAKS:0.50 KAKS:2.00 Serbest Nizam lejantlı
alanlarda kalmaktadır. Diğer taraftan Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih 354 sayıh karan
ile Bölcek Mahallesi, 3944 ada l parsel bölgesinde Botanik Parkı dtizenlenmesine yönelik
ilave İmar Planı onaylanmıştı. Söz konusu ilave imar planr, Okçu ve Güveççi Mahallesi İmar
planlannın dışında kalmaktadır. İlgili mevzuatta Botanik Parlo alanlan da kişi başına aynlan
|0 m2 yeşil alan içerisinde değerlendirilmektedir.

Söz konusu Belediye Hizrnet Alanı ve giineyindeki Park Alanınd4 Spor Tesisleri
Alanı Emsal:1.00 Serbest Nizam Yençok:16.50 ve kanal lejantlı alanlar dtizenlenmesi, bu
alanının batısındaki park alanrnda da Belediye Hizrrıet Alanı (İdari, Sosyal ve Kültiirel
Merkez) Hmax:l6.50 m.(4 kaQ TAKS:0.50 KAKS:2.00 Serbest Nizam lejantlı alan
dtizenlenmesi yönlerindeki 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği ile bu Uygulama imar
planı değişikliğindeki fonksiyonlann nıvrm imar planlanna aktanlması yöniindeki nazım imar
planı değişikliği uygun görülmüş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca
onaylanma§r hususunu,

Azalan 6.474 m2 lik yeşil alana karşılık olmak iizere de, Belediye Meclisinin
01.11.2016 tarih ve 354 sayılı karan ile Bölcek Mahallesi, 3944 ada 1 parsel bölgesinde
dtizenlenen Botanik Parkı ilave imar planında 6.474 m2 lik sahanın karşılık gösterilmesi
uygun görülmüştiir.

Azime NurAKTAŞ
AKALIN
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imar ve BayındırIık Komisyonumuzun 28.03.20l7 tarihinde yapmış olduğu toPlantısında
Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü ile Inköy Mahallesi Toplu Konut Alan|arı arasındaki

bolgede Botaş Doğalgaz Boru Hattı ve Alanlarr ite itgili İmar Planı ve değ§iklikleri konusu

görüşüldll; yapılan görüşmeler sonunda;

çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş 31 .05.2016 tarih 20l5ll730 sayılı yazılarında
" Doğalgazın ülke genelinde yaygınlaştırılmasr ve enerji ihtiyacının belli bir bölümünün doğalgaz

ile karşılanması amacıyla; Kütahya Tavşanlı Doğalgaz Boru hattı Arazi Etııd, Harita ve

Kamulaştırma./Mlıhendislik çalışmaları Botaş boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş ile imzalanan

bağlantı Anlaşması'na göre yapılacaktır. Bu kapsamda; 16" inç çapında planlanan, Kütahay-
Tavşanlı Yüksek Basınç Doğa|gaz Boru Hattı Projesi yaklaşık 62+886 m sinden başlayarak,

Kütahay ili, Merkez ilçesi ve Tavşanlı ilçe sınırlarından geçerek Tavşanlı ilçesinde son bulacaktlr.

Doğalgazın enerjide önemli bir yer tutması nedeniyle, projenin her aşamasında kararlı bir Şekilde
hareket ediüerek zamanında sonuçlandırılması ve pğenin 2. aşaması olan boru hattı inŞaat işlerinin

başlayabilmesi amacıyla; söz konusu pğelerle ilgili olarak kurumuzun görüşleri" şeklindedir.

BOTAŞ Boru Hatlan ile Petrol Taşıma A.Ş Doğalgaz işletmeleri Bölge Müdürlüğünün

2o.o7.2015 taii zıqzı sayılı yazllannda "... o4.o7.2014 tarih Ve 29050 sayılı. Resmi Gazetede

yayımlanan 9,6T4ş Ham İ"t.ol u" Doğalgaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair

İelnik Emniyet ve Çewe Yönetmeliğine göre...kuruluşumuza ait Etüd halinde bulunan Çinigaz
Tavşanlı DGiH'nin kamulaştırma koridor genişliği gaz akış yönüne göre, sağdan 4 metre ve soldan

4 metre olmak üzere toplamda 8 metfedir, ,..çapa göre sol veya kalıcı grizergah şerit genişliği +imar

mevzuatına göre bina çekme mesafesi (en az 5 metre ya da kadastro Müdürlüğüniizün belirlediği

bina çekme İıesafesi)+ her kat için 0,5 metre formülüne göre hesaplanır. Okul, Hastane, İbadethane

ve benzeri toplu yaşam alanları için formüle tO metre ilave edilir ...." şeklindedir,

Yeni Yapılacak Kütahya_Tavşanlı Yüksek Basınç Doğalgaz Boru Hattı Pğesinin Andız

Mahallesi 119 ada l3l ve 142 parsel alanlannın güney batı kesiminde bulunan 15 metrelik Yol alanı

içerisinde olacak şekilde_ düzenlenmesi ile ilgili değişikliğin Çinigaz Doğalgaz A.ş Müdürlüğüne

iietilmesi, Dumluiınar Üniversitesi Merkez kampüsu ile inkoy Mahallesi Toplu Konut Alanları

aras,ndaÜ bölgede Botaş Doğalgaz Boru Hattı ve Alanlarının imar Planlarına aktarılması ve

Ki.-p,nu. Maİallesi l47-ada,-parmakoren Mahallesi 4205 ada ve İnköy Mahallesi 5146 adalarda

bahçe mesafelerinin ytınetmeiikte belirlenen kriterlere uyularak düzenlenmesi yönlerindeki l/l000

uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu,nun 8b maddesi uyarrnca

onaylanması hususunu,

Nuri ÇETIN
Başkan

Azime NurAKTAŞ
AKAI-IN
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 28-03.20l7 tarihinde yapmış olduğu toplantısında
Parmakören Mahallesi 3468 ada 26 parsel alanında İmar Planı değşikliği konusu göüşüldü;
yapılan görüşmeler sonunda;

Parmakören Mahallesi 3468 ada 26 parsel l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ceza
İnfaz Kurumu Lojmanı ve Sosyal Tesisleri Yençok: Serbest, TAKS:0.50_ KAKS:2,00 Serbest Nizam
lejandlı alanda kalmaktadıı Bahse konu parsel alanı 'ıçerisinden Enerji Nakil Hattı geçmektediı
Enerji Nakil Hatları ile ilgili olarak l5.01.20l7 tarih E.826 saJrmız ile Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş
Müdürlüğünc görüş sorulmuş olup; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş Müdürlüğünün 30.01.20I7 tarih 20l3
sayılı yazılarında; *... İlglll kurum ile söz konusu alandan geçen encrji nakil hatlannın deplase edilmesi
hususunda mutabakaıa vanlmış otup; İl İşletme Müdürltlğümüzce hazırlanan protokal imzalanmak üzere T.C
Adalct Bakanlığ Ceaa vc Tcı&iefleri Genel }füdürlüğüne gönderilnıek üzers T.C Kütahla Cumhuriyet
Başsavcıhğına gönderilmiştir." şeklindedir.

Parmakö,ren Mahallesi 3468 ada 26 parsel Ccuza lnfuz Kurumu Lojmanı ve Sosyal Tesisleri ve
Alanı içerisindcn gcçen Enerji Nakil Llatlarının deplase edilmesi amacıyla Enerji Nakil Haüı ve (Eneıji Nakil
Hattı koruma Alanı) Yapı Yasaklı Alanlann kaldrrılması Yencok:serbest, Thks:0.50, Kaks:2.00, Serbest

Nizam Ccza infrz Kurumu Lojmaru ve Sosyal Tesisleri Uygulama İmar değişikliği ve bu değişikliğin Nazım
imar Planlanna aktanlması, Enerji Flatlannın ilgili kurum tarafindan deplase edilmesi şeklinde plan

notlanna işlenmesi 3l94 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyınnca onıytanması hususunu,

AzimeNurAKTAŞ
AKALIN

Bilgilerinize arz,
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzın 28.03.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantısında
Seydiköy Köw |24-d-23-a-l pafta 101 ada; 370 parselde Lisanssz Giineş Enerjisi kurulması
konusu göıüşüldü; yapian görüşmeleı soıunda;

03.03.20l7 tarih l l49 saylı dilekçe ile "Kütahya ilimiz Merkez ilçesi Seydikoy Koyıı
Yasemin YILDIRIM adına kayıtlı olan I24-d-23-a-1 paft4 10l ada, 37O nolu 8001,60 m2 lik
arazimizde,300 KW lık GES(Giineş Enerji Santrali) kurmak istiyoruz. Tesisin kurulumu için
OEDAŞ Genel Müdürlüğüne başvuru yapılarak gerekli izin ve Çağrı Metiubu alınmıştır. Arazimiz
ile alakalı İmar Planının yapılabilmesi koınısumı bilgilerinize uz ederiz.

l -Devlet Demir Yolları işletmesi Genel Mııdtırlıigü TCDD 7. Bölge Müdürlüğü
(Afoonkarahisar) Emlak ve [nşaat Servisi Müdürlüğü 2-Gıd4 Tarım ve Hayvancılık İl N,1tıdtırltıgıı
KUtahva, 3-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Sahada Maden bulunup bulunmadığı ile ilgili
olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Lisanssız Güneş Enerjisi kurulması ile ilgili olarak ilgili
Genel MüdürIük Ankara). 4-Devlet Su İşleri 3. Bö|ge Müdürlüğü.5- Karayollan 14. Bölge
Müdürlüğü Bursa- 6-TE1AŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
Kütahva- 7-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Kütahya Orman Bölge
Müdür|üğü, 8-BOTAŞ Doğal Gaz işletmeleri BöIge Müdürlüğü Ankara^ g-il Telekom Müdürlüğü
Kütahva. üO_il Kültür ve Turizm Müdürlüğij/ Müze Müdürlüğü Kütahya. l l-i| ozel idaresi
Kütahya, l2-Çewe ve Şehircilik it Müdurlüğü Kütahya, l3_osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Pğe
ve Tesis Müdür|üğu Kütahva. ı4-İl sağl,k Müdür|üğü Kütahva. ls-Kütahya Belediyesi A. Fen işleri
Müdürlüğu B. Su ve Kanalizasyon işleri Mııdtlrltigıı C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, l6_il Afet Ve Acil
Durum Müdürlüğü Kütahya, l7-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütüya,
l8-Halk Sağlığ Müdürlüğül Çevre ve Çalışan SağIığ Biıimi Kütahva, 19-0rman ve Su İş|eri
Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji il Müdür|üğü Kütahva. 20-iü
Sağlık Müdürlüğü Kütahva- 2l- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğu,22- Milli
Sawnma Bakanlığı Akaryak ıt İkmal ve Nato Pol Tesis|eri |şletme Başkanlığı, 23-Türkiye Kömür
Işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, 24-Türkiye Petroıleri Anonim ortaklığı Genel Müdürlüğü
Makina İkmal Daire Başkanlığı, ilgili Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınmış
ve ettid edilmiştiı İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılması, ilgili şehir plancısına
hazırlattırılması İmar Planı önizni verilmesi uygun görülmüştür.

Azime Nur AKTAŞ
AKALIN

Başkan
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İmar ve Bayndırlık Komisyonumuann 2|.O3.2O17 tarihinde yapmış olduğu toplantısınd4 Okçu
Mahallesi, J23bO9b3c pafta" 3729 ada, 19 parsel gtineyinde imar planlannın iptal edilmesi, dosyası
inceIendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gençlik Hizmetleri ve Spor il ıltıdiirıtigri'ntın 08.03.2017 tarih ve 1051 saylı yazısı etüd
edilmiştir. Söz konusu yazıda; "...Ancak Orman Genel Müdürlüğü ilgi (c) yazsı ile "Kütüya Belediyesi
tarafindan düzenlenen imar planı haritasında talep edilen spor kompleksinin dışında kalan ormanhk
alanda park ve dinlenme alanı olarak gOsterildği, ormanlık alanlardan imar geçemeyeceği göz önüne
alınarak söz konusu imar plarunın düzeltilmesi" gerektiğini belirtmiştir. Bahse konu ormanlık alanda
imar planınrn Orman Gene| Müdürlüğü talebi doğrultusunda düzenlenmesi neticesinde İl
Müdürlüğümüzce tahsis talebinde bulunabileceitir. . . " denilmektedir. Okçu Müallesi, J23bO9b3c pafta,

3'129 ada, 19 parsel güneyinde kalan sahada imar planrnda Spor Tesisleri Alaru, Park, Oyun Alanları ve
Dinlenme Alanları, Topografik ve Jeolojik Nedenle Yapı Yasağı Uygulanacak Alan, Park ve yol lejandlı
sahalar bulunmaktadır. Söz konusu saha 6306 saylı Afet Riski Altındaki Alan|ann Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun kapsamında 17lO4/2Ol3 taih ve 2}1314678 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen
fuskli Alan içinde kalmaktadır. Diğer taraftan Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 354 sayh karan
ile Bölcek Mahallesi, 3944 ada, l parsel bölgesinde Botanik Parkı düzenlenmesine yönelik ilave imar
planı onaylanmıştı. Söz konusu ilave imar planı, Okçu Mahallesindeki spor tesisleri alarunın içinde
bulunduğu I-1II. Etap imar planlannın dışında kalmakta olup; bu planlara birleşik konumdadır, İ|gili

mevaıatta Botanik Parkı alanlan da kişi başına aynlan l0 m2 yeşil alan içerisinde değerlendirilmektedir.

Okçu Mahallesi, J23bO9b3c pafta,3729 ada, 19 parsel güneyinde imar planında bulunan Spor
Tesisleri Alarıı hariç; orman alanında kalan Park, Oyun Alanlan ve Dinlenme Alanlan, Topografik ve
Jeolojik Nedenle Yapı Yasağ Uygulanacak Alan, Park ve yol lejandlı süalarda imar planlannın iptal
edilerek söz konusu sahalann imar plansız hale getirilmesi; söz konusu imar planlannın iptali nedeniyle
azalan 5.3 hektarlık yeşil alana karşılık olmak üzere, Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 354 sayıh
karan ile Bölcek Mahallesi, 3944 ada, 1 parsel bölgesinde diizenlenen Botanik Parkı ilave imar planında
5.3 hektarlık sahanın karşılık gösterilmesi, uygun görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederiz.
lH
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Başkan
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İmar ve Bayndırlık Komisyonumuzın 21.03.2017 tarihinde yaprnış olduğu toplantısında, Yoncah
Mahallesi. 5OK1A pafta" l84 ada, 18-19-20 parsel alanında imar planı değşikliği, mti,racaat dosyası

incelendi, ppılan göıüşmeleı sonucunda;

15.03.20117 tarih ve 1378 kayt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçede; Yoncalı
Mahallesi'nde bulunan l84 ada" 18, l9, 20 parsel nolu taşınmazlan birleştİrerek tİcarİ arsa yapmak

istediği belirtilmekte; aynca, yapmayı düşündüğü butik otelin ticari olmasından dolay 5 kat olarak
düzettilmesi talep edilmektedir. Yoncalı Mahallesi, 50KlA pafta. 184 ada, 18-19-20 parsel alanında
imar planında 5 m. ön, 3 m. yan bahçe alanlı, Aynk nizam 3 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Talep
edilen imar plaıu değişikliğinin yapılması halinde yoğunluk artışına neden olacağı; plan bütünlüğü,

kentsel doku karakteri ve söz konusu adadaki yapılaşma düzeni bozulacağı nedenleriyle, uygun
görülmemiştir.

Bilgilerinize u z edeiz.

Azime Nur
AKTAŞ AKALIN

BULUNMAD|
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imar ve Bayndırlık Komisyonumuzun l4-03.2Dl7 tarihinde yapnış olduğu toplantısında,
Börekçiler Mahallesi, 57 paft4 33l ad4 10_20 nolu parsel alanında imar plaıı değşikliğ, müracaat

dosyası incelendi, yap{an görüşmeler sonucrında;

23.o2.2ol7 tarih ve lOO7 kayt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Börekçiler Mahallesi, 57 pafta 331

ada, 10-20 nolu parselin bulunduğu alanda imar planında krsmen Bitişik nizam 2 kat konut lejandlı alan,

kısmen de yol alaıı bulunmaktadır. Söz konusu parsellerin yola giden kısımlannın terki, birbirleri ve

komşu 9-11 nolu parsellerle şuyulanarak imar parseli haline getirilmesi gerekmektedir, Parsellerin doğu

tarafinda bulunan 3O0 envanter numaralı tescilli yapı nedeniyle 12 nolu parselden yola terk

yaptınlmayacağ; 10_20 nolu parselden yola terk yapılması halinde yapılacak binanın tescilli binadan

geride kalacağından büisle, yapılacak binanın tescilli yapınn gerisinde kalmaması için imar planı

değişikliği yapılması talep edilmektedir. Söz konusu parsellerin bulundugu alan Sit ve Etkilenme GeÇiŞ

Alanları Koruma Amaçlı imar Planı kapsamında Etkilenme Gçiş Alanı içerisinde kalmaktadır. TaleP

edildiği şekilde l0-2O nolu parselden yola terk olmayacak şekilde imar pları değşikliğinin yapılmasl

halindİ yol alanı miktan azaJacğı ve yoğunluk artışı meydana geleceğinden dolayı; BörekÇiler

Mahallesi, 57 pafta, 33l ad4 10-20 nolu parsel alanında talep edilen imar planı değişikliğ, uygun

görülmemiştir,

Bilgilerinize arz edeiz.

Azime Nur

AKTAŞ AKALIN
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Başkan
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzıın 14.03.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantısınd4 Cedit
Mahallesi, 36 pafta, l57 ada, 15l parsel alanında Belediye Meclisinin 02.02.201.'7 tarih ve 44 saylı
kaıan ile onaylw:p,n 2698 nolu imar plaı» değşikliğne askı süresi içeisinde gelen itirazın
değerlendirilmesi, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda^

06.03.2017 tarih ve l l 53 kayt nolu ditekçe etüd edilmiştir- Söz konusu dilekçe ile 2698 nolu imaı
planı dğşikliğine askı süresi içerisinde itiraz edilmiştir, Cedit Mahallesi, 36 pafta" 157 ada, l5l nolu
parsel alanı imar planında yaya yolu alarunda kalmakta iken: Belediye Meclisinin 02.02.201'7 tarih ve 44

sayılı karan ile onaylanan 2698 nolu imar planı değşikliğyle Park lejandlı alana dönüştürüIerek; "Park
alanında 30 m2 büyüklüğünde muhtarlık binası yapılabilir." plan notu oluşturulmuştur. Bahse konu alan

Koruma Amaçlı imar Plaıı kapsamında Etkilenme Geçiş Alaru içerisinde kalmakta olup, söz konusu

imar planr değişikliği Kütahya Kültür Varlıklanıu Koruma Bölge Kurulu'nun 13.01.2017 tarih ve 3805

sayıL karanyla da uygun gönilrnüştür. Sdz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı, Taşnmaz Kültür ve

Tabiat Varhklan Yüksek Kurulu tarafindan 17 .07 .|987 tarihinde onaylanmıştr. Bu tarihten, 2698 nolu

imar planı değşikliğinin onaylandığ tarihe kadar geçen süre içeıisinde parsel alanında herhangi bir imar

plaru değşikliğ yapılmamıştır. Yukanda açıklandığı üzere 15 t nolu parsel alanı yapılan imar Planı
değişikliğyle yaya yolu alanında kalmakta iken Park lejandlı alana dönüştürülmüştür. Dolayısıyla söz
konusu parselin bulunduğu alan imar planı değşikliğ öncesinde ve sonrasında kentsel sosyal-teknik

altyapı alanr olarak belirlenmiş sahalarda kalmaktadır. Söz konusu parselde halihazırda bulunan bina aynr

zamanda muhtarlık binası olarak kullanılmaktadır. İmar planı değşikliğ ile diizenlenen Park alaırnda,

diğer mahalle muhtarlıklannda da uygulanan tip pğe uygulanarak 30 m2 büyüklüğünde muhtarhk

binası yapılması amaçlanmakladır. Bu nedenlerden dolay; Cedit Mahallesi. 36 pafta. 157 adu 15l nolu

parsel alanında Belediye Meclisinin 02.02.20|7 tarih ve 44 saylı karan ile onaylanan 2698 nolu imar

planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz, uygun görülmemiştir.
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İmar ve Bayndırlık Komisyonumuzun 14.03.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantısınd4 OkÇu

Mahallesi, 2lJl pafta, 6 nolu adada imar planı değşiklİğ, müracaat dosyası incelendi, yaPılan

görüşmeler sonucunda,

23.02.2017 tarih ve 1003 kayt nolu dilekçe etiid edilmiştir. Okçu Mahallesi, 2lJl pafta, 6 ada,2

parsel alanında ada ayrma çizgisinin kaldınlması talep edilmektedir. Söz konusu, imar planında AYnk

nizam 2 kat konut lejandı bulunan Okçu Mahallesi, 21Jl pafta, 6 nolu ada alarund4 ada ayrma

çizgisinin iptal edilmesine yönelik imar planı değişiklği uygun görülnüş olup; 3194 Sayılı İmar

Kanunu'nun 8b mıddesi uyarıncı onaylanmısı hususunu,

Bilgilerinize ar z edeiz.
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imar ve Bayndırlık Komisyonumuzun 28.03.20l7 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Bölcek
Mahallesi, 2lK3 pafta, 27l ada, l parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi,
yapılan göüşmeler sonucunda,

03.02.20l'7 tarih, 604 kayıt nolu, 10.03.2017 tarih, 1283 kayıt nolu ve 27,03.2017 tarilı, 1563

kayt nolu dilekçeler etüd edilmiştir. Bölcek Mahallesi, 2lK3 pafta, 271 ad4 1 parselde imar planı

değişikliği yapılaralq yapılaşma koşullannın TAKS: 0.32, KAKS: 2.00, Aynk nizam 5 kat olarak
düzenlenmesi talep edilmekedir. Mevcut imar planında söz konusu parsel alanında 5 m. ön, 3 m. yan

bahçe alanlı, Aynk nizam 4 kat konut tejandh alan bulunmaktadır. BÜse konu alanın imar planında

KAKS değeri belirtilmemiştir. Ruhsata esas projeler incelendiğinde bOlgedeki yapılaşmalarda KAKS
değerinin 2.00 civannda olduğu görülmektedir. Teklif imar plaıu değişikliğinin, Yönetmelikte belirtilen
kat artışına yönelik imar planı değişikliklerinde kullanılan formüle göre karşılıklı bina cepheleri

arasındaki asgari uzakhğı sağlayacak şekilde önerildiği görülmüştür.

Parselin yol alannda kalan kesiminin kamuya bedelsiz terk edilmesi kaydıyla; Bölcek Mahallesi,

2lK3 pafta, 2'7l adu l parsel alarunda yol alanı düzenlenerelq adanın kuzeybatı tarafindaki 7 metrelik

yolun genişliğinin 'I0 metreye çıkanlması; yapılaşma koşullannın TAKS: 0.32, KAKS: 2.00, Aynk nizam

5 kat olarak düzenlenmesi; 'TAKS-KAKS hesabı brüt parsel alanı üzeinden yapılacaktır." plan notu

oluşturulması; yan bahçe mesafesinin 3.5 m., kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimlerinde yaPı yaklaşma

mesafesinin 6 m. o|arak düzenlenmesine yöne|ik uygulama imar planı değişikliği ile söz konusu

bölgedeki fonksiyonlann gösterildiği nazım imar planı uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar
Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması hususunu,
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 20.03.2Ol7 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 95 paft4 59l ada" l74 nolu parsel alanında imar planı değişikliği,
müracaat dosyası incelendi. yapılan görüşmeler sonucunda:

03.03.20l7 tarilL l l26 kayıt nolu dilekçe etlld edilmiştir. Söz konusu müracaatla- YıIdırım
Beyazıt Mahallesi, 95 pafta" 591 ada" l74 nolu parsel alanınd4 24.02.1988 tarihli çap krokisinin
tekrar verilmesi istenmiştiı 24.02.1988 tarihli imar (çap) durumu belgesindg Mehtap Caddesi
tarafinda bulunan paıka birleşik böIümde 5 metre ön büçe mesafesi aranınamıştıı Ancak,
02.09.2003 tarih, 128 sayılı Belediye Meclisinin karanyla onaylanan imar planı değişikliğiyle, park
alanı yol alanına dönü$ürüldüğünden, 174 nolu parsel alanının Mehtap Caddesi tarafinda da 5

metre ön bahçe aranmaya başlanmıştır. Yapılan incelemelerdg söz konusu müracaatın bir çok kez
Imar ve Bayındırlık Komisyonu ile Belediye Meclisinde görüşüldüğü, tespit edilmiştir. l74 nolu
parsele birleşik 21 nolu parsel alanında iskan ruhsatlı yapdaşmanın olduğu, l74 nolu parsele diğer
birleşik parsel olan 206 nolu parse|de de 5 metre ön bahçe|i yürürlükteki imar planına göre
yapılaşmanın bulunduğu, görülmüştür. Belediye Meclisimizin 01.06.2007 tarih , l89 sayılı
kararında da bahsesildiği ilzere; yapı ve nüfus yoğunluğu arlacağı, çevredeki yapılaşmalar dikkate
alındığında, imar planında 5 metre bahçeli adalar bulunduğu ve plan bütünlüğü bozulacağı,
hususlarından dolayı , 174 nolu parsel alanında 5 metrenin iptal edilmesi, mümkün
gözükmemektedir. Eskişehir 2, İdare Mahkemesinin, 20l31953 Nolu Karannda da;",... Davanın
Özeti: ....söz konusu taşınmaz için inşaat izni verilmesi istemiyle yaptığı başwrunun reddine ilişkin
Kütahya Belediyesinin 16.04.2012 gün ve 3320 _9524 sayılı işlemiyle bu işlemin dayanağı Kütahya
Belediye Meclisinin 01,06.2007 gün ve l89 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek
iptali istenmektediı...." şeklinde açıklanaraft, gerekçeler belirtilerek, dava red edilmiştiı Açıklanan
bu nedenlerden dolayı, 03.03.20l7 tarih, ll26 kayıt nolu dilekçe ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 95
pafta, 591 ad1 'l74 no|u parsel alanında yapılan imar pIanı değişikliği müracaatı; uygun
görülmemiştir,

Bilgilerinize arz çderiz.
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