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İmar ve Bayındırhk Komisyonumuzun l6.01.20l8 günü yıpmış olduğu toplıntısındı,
vıtındaş tılepleri incelenmiş olup ;

"Alipışa Mahellesi 5 pafta l54 adı 27 penellerde bulunın dükkınin ön ve yın
bahçelerinin kullenılabilmesi için ; kıt maliklerinin 3/4 nün noter onıylı muvıffıkıt'ı
alınırak, binadın itibıren pınel sınınnı geçmemek koşuluyla, zeınin kat veya vırsı asmı kıt
tabın döşemesine kıdır kıpalı alın oluşturulmayacak şekilde ıçılıp, kıpınır kıtlınıbilir
cımlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tırıfından uygun görütmesi şırtıylı ticıri
amaÇh kullınılıbilir" şeklinde ki koşulun Ekli hıriteda belirtilen ılınlırda uygulanmısı
koınisyonumuzca uygun görülmüştüı:
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Imır vc Bıyındırhk Komisyonumuzun 16.01.201E günü yıpmış olduğu toplıntısındı,
vıtındaş talcplcri incclcnnıiş olup ;
'tYıldınm Bcyızıt Mıhıllesi 17.0.1 pıftı l3l3 ıdı 21 pıısellerdc bulunın dükkınin ön ve
yın bıhçclcrinİn kullınılıbilmesi için ; kıt mıliklcrinin 3/4 nün notcr onıytı muvıifıkıt'ı
ılınırık, binıdın itibırcn pırscl sınınnı gçmemck koşuluylı, zcmin kıt veyı vırsı ısmı kıt
teben döşemesinc kıdır kıpıh ılın oluşturulmıyıcık şekilde ıçılıp, kıpınır kıttınıbilir
camlı sistemlcrle, projclcrinin Estctik Kurulu tırıfındın uygun görülmesi şırtıylı ticıri
kullanılıbilir" şeklinde ki koşulun Ekli hıritıda bclirtilen alanlırdı uygulınması
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzıırı 23.0I.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında
Belediye Meclisimizin 04/0412017 tarih 120 sayılı kararıyla onaylanan 2729 no|ıa, İmar Planı
değişikliğine yapılan itiraz konusu görüştildü; yapılan görüşmeler sonunda;
Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü ile İnk<ly Mahallesi Toplu KonutAlanlan arasındaki
bölgede BotaŞ Doğalgaz Boru Hattı ve Alanları ile ilgili İmar Planı ve değişiklikleri Belediye
Meclisimizin 04104/2017 taih 120 sayılı karanyla onaylanmıştı. Ancak 2729 no1u İmar planı ve
değiŞikliğine l5.05.2017 tarih 2443 sayı|ı dilekçe ile; "Tavşanlı Yolu üzerinden gelen Botaş Boru
Hattının mahallemiz Andız arazisini mahalle yerleşkeni istikametine giriş çıkışının mahalle tanm
arazisini ikiYe bölmesi sebebiyle ve arazinin değer düşüşü yaşaması sebebiyle hattın
çevre yolu
kenanndan değişikliğinin yapılması ve mahalle halkının rahatsızlığını..."
şeklindedir.
17.07-2017 taih E.ll585 sayılı yazımızile Botaş( Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdtirlüğü,ne
görüŞ sorulmuş olup; Botaş Doğalgaz İşletme Bölge Müdiirlüğüniın 03.01.2018 1arih
E:|796254/474 saYılı Ya^fl ile " ... Botaş ve Bölgenizde faaliyet gösteren
çinigaz Doğalgaz
Dağıtım SanaYi ve Ticaret A.Ş yetkili personellerinden oluşan komisyonca tespit eaımşİ.. iıgl
Yazlnlza konu gİ.izergah değişikliği tekrar değerlendirilmiş olup, gizergah oefuşitııgl mtımktı]ı

değildir" şeklindedir.

BotaŞ Doğalgaz İŞletme Bölge Müdürlüğtinün ilgi yazısına istinaden askı süresinde yapılan
itiraz reddedilmiştir.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 23.0| .2018 tarihinde yapmış olduğu toPlantısında
Kentimizin Baü kesiminde Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü karşısı ve Uydukent
yapı yasağı uygularıacak
Bölgesinde kütahya kenti yeni Çevre yolu Güzergahı kontrol Alanı
Alaİın İmar planlarına aktanlması konusu görüşüldü; yapılan görüşmeler sonrırıda;
Belediye ve Mücavir Alanlanmız içerisindeki, Yeni Çevre Yolu giZergahında, en az toPlamda
400 m. olacak şekilde, " Kütahya kenti Yeni Çewe Yolu Giizergahı Konhol Alanı_ yapı yasağı
uvsularıacak alan'in diizenlenmesi, Belediye Meclisimizin 04.||.20|4 tarih, 37l saYılı KaranYla,
uyğun gortilmtıştü. iş ve işleınler, söz konusu Kontrol Alanr- yapı yasağı uygulanacak alana göre
yapılmaktadır.

Karayollan 14. Bölge Müdtirlüğiinün 29.|2.20|7 tarih E:444141 sayllı yazılannda "Bölge
Müdiirlüğiimüz yol ağında bulunan Kütahya Kent Yeni Çevre Yolu Güzergahı Konhol Alanı- Yapl
yasağı Uygulanacak Alan ile ilgili idaremizce belirlenen kamulaştırma sınırlarr yazımız ekindedir. "
şeklindedir.
.'
Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu Giuergahı Kontrol Alanl- yapl yasağı uygulanacak alan'ln ;
yeni çevre Yolunun minimum 80 metre genişliğinde alan belirlenerek, sağlı, sollu 40'ar metre
alanlann; tasarlanarak düzenlenmesi, uygun görülmüştiir.

Bilgilerinize arz ederiz.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 23.01.2018 tarihinde yapmış olduğu
toplantısında Yeni Bosna Mahallesi 736 parse| numaralr alanrn doğusundaki alanda imar planı
yapıml konusu görüşüldü; yapılan görüşmeler sonunda;
Yeni Bosna Mahallesi 736 parsel numaralı alanının doğusundaki alan ile ilgili Çinigaz
Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve TicaretA.Ş.'nin l7l0|l20l8tanh0299 sayılı yazlsl;*Şirketimiz, 4646
Sayılı Doğal Gaz Dağtım Lisansı çerçevesinde, kamu yararına hizmet üretmektedir Kütalıya İli,
Merlrez İlçe, Yeni Bosna Mahallesi Ek-] bokide belirtilen 25 m2 lik alanda doğal gaz bOlge
regülatörü tesis edilmesi gerekmelaedir. Gereğinin yapılmasını, bilgilerinize arz ederiz."
şeklindedir.

Yeni Bosna Mahallesi 736 parsel numaralr taşrnmazın doğusuıdaki imar planı yaprlması
istenen yaklaşık 25 rn2lik alan Belediye srnrrlan düilinde, Yeni Bosna Ma}ıalle Yerleşik Alanı

içerisinde Nazrm ve Uygulama İmar plansız alanlarda kalmaktadır. Söz konusu 736 parsel numaralı
taşrnmazın doğusrındaki 25 m2lik alanda Doğalgaz Bölge Regülatörü Alanı ve bu alanrn çewesine
5 m. genişliğinde koruma alanr diDenlenmesine ilişkin İlave l/lO00 Uygulama İmar Planr uygun
göriilmüş olup, 3194 Sayıh İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca onaylanması hususunu,

Bilgileriniz e arz edeiz.
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imar ve Bayndırlık Komisyonumuzun 16.01.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Hamidiye Mahallesi, l9M4 pafta, 2558 ada kuzeybatısında imar planı değişikliği, miiracaat dosyasr
incelendi, yap an görüşmeler sonucunda;

Emlak ve İstimlak Müdii.ırlüğü'niın 05.01.2018 tarih ve 43 sayılı yazısı ettid edilmiştiı Söz
konusu yazı; "İlimiz, Hamidiye Mahallesi, 2558 adanın kuzey batısında, mer'i imar planına göre park
olan alanın BHA (idari ve Sosyal Kültiirel Alan) olarak plan değişikliği yapılması için gereğini arz
ederim." şeklindedir.

Hamidiye Mahallesi, 19M4 pafta, 2558 ada kuzeybatısrnda imar planında Park lejandlı alan
bulunmaktadır. Park lejandlı alanın kuzey böliiııniinde yaklaşık '700 m2 sahanrn, yapı yaklaŞma
mesafesi bırakılmadan, 3 kat (kat yiiksekliği serbest), TAKS aranmayacaktır, KAKS: 2.00, BelediYe
Hizmet Alanr (İdari, Sosyal, Kiiltiirel Tesis Alanı) lejandlı alana dönüştürülmesİ; azalan Park alaruna
karşılık mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi, |37 pafta, 773 ada, 28 parselde
Ağaçlandınlacak Alan lejandlı sahada Park alaıı diizenlenmesine yönelik imar planı değişikliği uygun
görülmüş olup; 3194 Sayıh İmar Kanunu,nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasr hususunu,
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 16.01.2018 tarihinde yapmlş olduğu toplantısında,
Yoncalı Mahallesi, 50KlA pafta, 184 ada, 18-19-20 parsel alanında imar plaüıı değişikliği, müracaat

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

08.01.2018 tarih ve 9l kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçe; "Kütahya İli,
Merkez İlçesi, Yoncalı Mahallesi, 50KlA pafta,184 ada, 18-19-20 parseldeki taşınmazlarıma butik otel
ve hamam yapmak istiyorum. Bu konudaki plan değişikliğinin yapılmasını talep ediyorum..."
şeklindedir.

Yoncalı Müallesi, 50KlA pafta, l84 ada, 18-19-20 parsel alanında imar planında 5 m. ön, 3 m.
yan bahçe alanlr, Ayrık nizam 3 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Otel yapılması kaydıyla; 184
ada, 18-19-20 nolu parsel alanının kullanım kararının "Otel, Hamam, Ticaret Alanr" olarak
değiştirilmesine yönelik imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun
8b maddesi uyarınca onaylanma§ı hususunu,
B il

gileriniz e arz ederiz.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 16.01.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Meydan Mahallesi, 26 pafta, I25 ada,41 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

30.1L20l7 tarih ve 5435 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçe; "Maliki
bulunduğumuz Kütahya İli, Merkez, Meydan Mahallesi, 26 pafta, l25 ada,41 nolu parselimin imar
durumu plaııda ön bahçesi 5 metre olarak görülmektedir. Yola terkimiz yapıldıktan sonra 3 tarafı yol
haline gelen parselimizde üç taraftan da 5 er metre çekildiğinde parselimiz yapılaşamamaktadır. Aynı
adada 1706 ada l09 parselde aynı şekilde olduğundan yapılaşırken ön ve arkadan 5 er metre çektiği
Şehit C. Atlı Sokak tarafından 1 metre çekip yukarda bu alanı tekrar kullandığı görülmektedir. Yine
|706 ada 114 parselde Krsa Sokak tarafında çekme yapmadan yapılaşmıştır. Karşı tarafdaki adada ki
l24 ada 30 ve 31 parsellerde Krsa Sokak tarafinda çekmesiz yapılaşmıştır. Yukarda belirttiğimiz
örnekleri de göz öntinde bulundurarak I25 ada 41 parselde Kısa Sokak tarafinda 5 metrelik ön bahçe
çekmesini yapmadaıı yapılaşmak i stiyoruz.. " şeklindedir.
.

]

Meydan Mahallesi, 26 pafta, |25 ada,41 parsel alanında imar planında kısmen yol, kısmen de 5
m. ön büçe mesafesi bulunan Bitişik nizaırı 4 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır.4l nolu parsel
şuyulu parseldir. Söz konusu imar planı değişikliğinin yapılması halinde yoğunluk artışına neden
olacağı ve adadaki yapılaşma düzeni bozulacağından dolayı Meydan Müallesi, 26 pafta, |25 ada,41
parsel alanında imar planı değişikliği talebi, uygun görülmemiştir.

ilgilerinize arz ederiz.
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imar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 16.01.20l8 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Cedit
Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan
görüşmeler sonucunda;

İl Emniyet Müdi.irlüğü'niin 10.01.2018 tarih ve 76|69|34-09 saylı yazısı. iİ vıiıfttıİtıgtı'ntın
06.|2.20|7 tarih ve 3438 sayılı yazısı ettid edilmiştir. Cedit Müallesi, 35 pafta, l59 ada, 106 parsel

numaralı, 2.888,50 m2 yüzölçümlü taşınmaz alanmda imar planında Karakol Alanı, Serbest Nizam,
TAKS: 0.50, KAKS: 2.0O, Hmax: l6.50 m. (4 kat) lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanm batı
böliimiinde yaklaşık 7 43,00 m2 saharun "ibadet Yeri, KAKS: 2.50, Hmax: Serbest, TAKS
aranmayacaktır" lejandlı alana dönüştiirülmesi; İbadet Yeri alanrnın batı böltimiinde yapı yaklaşma
mesafesi bırakılmaması; ibadet Yeri ile batısındaki Park alanrnın zemin altrnda otopark yapılabilmesi
için "Park alanı ve bahçe mesafeleri düil olmak iizere İbadet Yerİ alanmın zemin altrnda otopark
yapılabilir. Otopark girişi park alanrndan yapılabilir." plan notu oluşturulmasına yönelik imar planı
değişikliği uygun göriilmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunıı'nun 8b maddesi uyarlnca onaylanması
hususunu,

Bilgilerinize arz edeıiz.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzıırı 23.01.2018 tarihinde yapmlş olduğu toplantısında,
Yıldınm Beyazıt Mahallesi, 93 pafta,577, |873,578,826,1870, 1877 ve 1887 nolu adalar bölgesi
ile Hamidiye Müallesi, 137 pafta,773 ada,28 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, miiracaat
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Planlı Alarılar İmar Yönetıneliği, plan hilkiimleri ve notlarr ile ilgili mevzuat kapsamınd4
bitişik nizamlı imar adalannrn, park, çocuk bahçesi vb yeşil alanlara birleşik parsellerinde; söz
konusu yeşil alan tarafinda arka bahçe bölilmü haricinde yapı yaklaşma mesafesi
uygulanmamaktadır. Bu nedenle, park alanlarına birleşik bitişik nizarnlı parsellerde; Yıldınm
Beyazıt Matıallesindeki, 577, 1873 nolu adaların batı kesiminde yapı yaklaşma mesafesi
bırakılmadan, 578 nolu adanın batı, 1870 nolu adanın doğu, 826, 1877 ve 1887 nolu adaların ise
kuzey kesiminde, arka bahçe bölümü haricinde yapı yaklaşma mesafesi bırakrlmadan; uygulamalar
yapılmaktadır. 577 (lS73\ ada, 323 nolu parsel alanrnda, iç tarafta l2.5 m. ve 10 mete bina
derinliklerinden kalan mesafe, 826 ada,1 nolu parsel ile |877 ada 44 nolu parsel, alanlannda l2.5
m. x |2.5 m. lik alan , arka bahçe alanı olarak uygulamalar yapılacaktır. 1873 nolu adanın olduğu
kesimde, Blok Nizam 4 ve 8 kat konut tejandlı alanlar, diğer adalann olduğu bölgede ise 5 metre ön
bahçeli bitişik rizaırı 4 kat konut lejandlı sahalar yer almıştır. 578 nolu adanrn kuzey kesimİnde ise
parsel cephe yönü işaretlenmesine karşın maddi hata olarak park alanı birleşik olarak gösterilmiştir.
Bölgedeki uygulama imar planlan, 1985 yılında onaylanmış olduğu halde, giiniimiize kadar bahse
konu park alanları uygulanmamıştır. Park alanlarının olduğu btlltlmler halihazırda yol alanı
kullanılmakta olup, kuzey gilney yönlü yol alanından da toplu taşıma gizergahı geçmektedir.
Uygulama imar planl:ırının bahse konu alanlarda mevcut haliyle uygulanması halinde, taşıt trafiği
atıışı için yeterli alan sağlanmamış olacaktır. Aynı zamanda da yapılaşma teşekkülü bozulacaktır.
Park alanlarının yol alaıılanna dönüştiiriilmesiyle, yola bakan parsel cephelerinde ön bahçe mesafesi
, 5 metre

olarak uygulanacaktır.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayr, Yıldınm BeyazıtMahallesi, 93 pafta,577, |873,578,
826,1870,1877 ve l887 nolu adalar bölgesinde blok ve bitişik ııızamlı imar adalanna birleşik park
alaırlarının yol alanlarına dönüştiirtilerek, yol, park ve çocuk bahçesi alanlannın dtizenlenmesi ,
yönetmelikte belirlenen min. 3 metre arka balıçe mesafesinin uygulanması için, 577 (|873) ada,323
nolu , 826 adu l nolu, |877 ada 44 nolu; parsel alanlarında, 6 m. x 6 m. lik alanın arka bahÇe
a]anı olarak belirlenmesi , 1870 adanın doğu kesiminde 12 ve t4 metre derinlikli yapılaşmanın
olabileceği alanrn belirlenmesi, 826, 1877 nolu adalarda cephe işaretlerinin kaldınlması, azalan
aktif yeşil alanlara karşılık eşdeğer alan olarak , Hamidiye Mahallesi, |37 pafta,773 ada,28 nOlU
parsel alanında ağaçlandırılacak alanda park alanr düzenlenmesi; yönlerindeki uygulama imar planı
değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliği uygtııl göriilmüş olup; 3194 Sayılı Imar
Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması, hususunu;

Bilgileriniz e arz edeiz.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 23.01.2018 tarihinde yapmış olduğu

toplantısında, Bitişik Nizamlı imar parsellerinde, arka büçelerde zemin ve bodrum katlann
yapılabilmesine ilişkin plan notunun oluşturulmasına yönelik imaı planı değişikliği, mtiracaat
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bitişik Nizamlı imar parsellerinde; yiiriirliikteki Planlı Alanlar İmar Yönetrneliğinin
arka bahçe alarıları ile ilgili koşullan ve bu yönetmelikten önceki yönetmeliklerde arka bahçe
alanlannda yapılabilecek bodrum katlarıyla birlikte zemin katların yapılabilmesi hususlan,
konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Hizmetler Genel Müdiirlüğtiniln
12.01.2018 taih,E.7290 sayılı yaz§ı: etüd edilmiş olup;

"UYGULAMA İıııen PLANLARINDA TİCARET, T1, T2, TİCK OLARAK
GöSTERİLEN, BiTişir NizavLI, ARKA BAHçE MESAFESİ ı ııın,IRBDEN FAZLA
UYGULANAN PARSELLERDE; YAPILACAK BNALARIN GECE VE CCİNPÜZ
İ«aırıprp AYRILMAYAN, SADECE İŞyBN OLARAK KULLANILAN ZEMiN
KATLARI ARKA BAHÇE ALANINDA; BoDRUMLARI İrp gİRlİrrp , ARKA
BAHÇE 3 METRE KALINCAYA KADAR YAPILABİLİR.,,

Şeklindeki plan (hilkmü) notunıın oluşturulmasına yönelik, uygulama ve nazım imar
planı değişiklikleri uygun görülmüş olup; 3194 SayıIı İmar Kanunu'nun 8b maddesi
uyarınca onaylanması hususunu,
Bilgilerini7e arz ederiz.
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lmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun

29.01.2018 tarihinde yapmlş olduğu
toplantısında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, l8.0.4 Pafta, |09I,1092 nolu adalarda imar planr
değişikliği, miiracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Emlak ve İstimlak Müdtlrlüğünün 23.01.2018 tarih,E.I92 sayılı yazısı etüd edilmiştir.
Söz konusu yazıda belirtilen, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.0.4 Pafta, 1091, 1092 nolu
adalarda, Bitişik Nizam - 3 katlı konut alanlarının doğu kesimlerinde; ha|ihazır yol alanı da
göz öniinde bulundurularak , yol alanları düzenlenmesine ilişkin, uygulama imar planı
değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca
onaylanması hususunu,

arzedeiz.
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Bayındırlık Komisyonumuzrrn 29.0|.2018 tafihinde yapmış olduğu toplantısında İnköy

Mahallesi 24 pafta 1112 parselde İmar Plaru talebi konusu görüşüldü; yapılan görüşmeler
sonunda;

24.01.2018 tarih 349 sayılı dilekçe ile "Kütahya İli Merkez İlçesi İnktly 24 pafta l l 12 parsel
nolu 2390 m2 taşınmazın,imat planı çalışmzısının yapılmasını istiyoruz" şeklindedir.
İnttly Mahallesi 24 pafta 1 112 parsel Nazım ve Uygulama İmar Planlarının ve Yerleşik alanların
dışındadır.
İnköy Mahallesi 1112 parselde parsel maliği tarafindan ; l-Gıda, Tanm ve Hayvancılık İl
Müdilrlüğü Kütahya, 2-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Maden İşleri Genel Müdürlüğü
Ankara). 3-Karayollan 14. Bölge Müdtirlüğü Bursa, 4-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 5BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara. 6-İl Telekom Müdiirlüğü Kütüya, 7Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 8-İl Külttır ve Turizm MüdiırlüğtV Mi.De
Müdürlüğü Kiitahya, 9-Il Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, lO-Çevre ve Şehircilik İl
Müdi.lrlüğü Kütahya, II-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş.6.İletim Tesis ve İşletme Grup
Müdiirlüğü Kütahya, l2-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdtlrlüğü Kütahya, 13Orman Bölge Müdilrlüğü Kütahya, l4-İl Saglık Müdürlüğü Kütahya, l5-Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Kütahya Şube Müdtirlüğü Kütahya, 16-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdilrlüğü B.
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdtırlüğü, 17-İl Afet ve Acil Durum
Müdiirlüğü Kütahya, l8-Çinigaz Doğa|gaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 19Halk Sağlığı Müdi.lrlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 20-0rman ve Su İşleri
Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kurum ve Kuruluşlardan imar planı için görüşlerin
alrnması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptınlması, diğer ilgili kurum ve
kuruluşlardan görüşlerin alınması; parsel alanının yolda kalan kısmı ile terk ve hibe edilecek
alanlatın toplamının parsel alanının en az Vo40 ı olacak şekilde teklif edilmesi; İnl<Oy Mahallesi
1l12 parselde imar planı önizni verilmesi uygun görülmüştür.

Bilgileriniz e arz ederiz.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 29.01.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında
Kirazpınar Mahallesi I2l ada 3 parselde İmar Planı değişikliği konusu görüşüldü; yapılan
görüşmeler sonunda;
17.01.2018

anh264 sayılı dilekçe ile" 201.7 yılında Kirazprnar Mahallesi l2I ada 1 nolu
parselde hazırladığımız projelerimiz Kütalıya Belediyesi'nde incelemeye girmiştir ve onay
ahnmıştır. Sonrasında satıada şantiye alanı kurduğumuz srrada pğede iskanlandıramadığımız
alanlar ile ilgili YURTKUR şartnamesine uyamadığımız için va daha sonrasında planlı alanlar tip

imar yönetmeliğinin değişikliği sebebiyle açığa çıkan bodrum katlanda emsale dahil etmemiz
gerektiği için öncelikle ada haline gelme amaçlı 2 no'lu parsel ile tevhid edilip 121. ada 3 no'lu
parsel oluşturulmuştur. Kütahya ili Merkez İlçe Kirazpınar Mahallesi 121 ada 3 parsel l0l07, 00
m2 aları mevcutta Ticaret ve İş Merkezi Alanları hmax:3 ka(l0.50), E:l.00 olarak planlıdır. Bunun
sonucunda da bu parselde YURTKUR'a kiralamak iizere Özel Yurt yapmak istiyoruz. Yapacak
olduğumuz Özel Yurt binasınrn YURTKUR Tİr pğelerine ve standartlanna uygun olması için
parselin lejandının Sosyal ve Kültiirel Tesis Alanı (Özel Yurt-Ticari Tesis), yapılaşma koşullarının
ise TAKS afııırmayacak, E:2.25 yapı yiiksekliği Yençok:l6 m olacak şekilde plan değişikliğinin
yapılmasıru taiep ediyoruz " şeklindedir.
Kirazpınar Müallesi 12l ada 3 parsel yiirilrlilkteki imar planında Ticaret ve İş Merkezi
Alanları hmax:3 ka(10.50), E:1.00 bütiln yönlerden 10 metre bahçe mesafeli alanda kalmaktadır.
Parmakören Mahallse 4|73 ada2 parsel ve Parmakören Mahallesi 4110 ada l parsel alanının
3500 m2lik kısmırun kaytsız, şartsrz, bedelsiz Belediyemize hibe etmesi şartıyla;
Kirazpınar Mahallesi 12| ada 3 parselin Sosyal ve Ktiltiirel Tesis Alanı(Özel Yurt-Ticafi
Tesis), TAKS aranmayacaktır, E:2.25, Yençok:l6 m olarak diizenlenmesi yönlerindeki Nazım ve
Uygulama değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması
hususunu,

ffi

Bilgileriniz e arz ederiz.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumıızırı 29.0|.2018 tarihinde yapmlş olduğu toplantısında,
Yıldınm Beyazıi Mahallesi, 18.0.1 pafta, 2657 ada,l nolu parsel alanında imar planı değişikliği
miiracaat, dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;
17.01.20|8 tanh,220 kayıt nolu dilekçe etiid edilmiştir. Söz konusu dilekçede; Yıldınm
Beyazıt Mahallesi, 18.0.1 pafta,2657 ada, 1 nolu parselde verilen çapta cephe işareti bulunduğu
için parselin gtiney cephesinde bulunan yol taıafının arka bahçe olarak değerlendirildiği, bu cephe
işaretinin kaldınlıp güney cephesinin de ön bahçe olarak değerlendirilmesi yöntinde; imar planı
değşikliği talep edilmiştir.

Ceüe işareti bulunduğundan dolayı belirtilen kesimlerde arka bahçe mesafesi uygulamalan,
bölgede yapıldığından, yapılaşma teşekkülü bozulacağından , söz konusu imar plaru değişikliği

talebi; uygun görülmemiştir.
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Bilgileriniz e arz ederiz.
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ve Bayndırlık

Komisyonumuzun 29.01.2018 tarihinde yapmış oldğu
toplantısında, İoktly Matıallesinde Kentsel Döni§iim ve Gelişim Proje Alanr ilan edilen alanda

Nazrm ve Uygulama İmar Planlannın dtizenlenmesi, dosyası incelendi yapılan gört§meler sonund4
Kütatıya İli, Merkez İlçesi, İokOy Matıa]lesi srrurlan içerisinde ka]an yaklaşık 40.43
hektarlık aları 0ll05l2017 tarihli ve 2017ll0309 sayılı Bakarılar Kurulu Kararı ile kentsel dönt§iim
ve gelişim proje alanı ilan edilmiş ve söz konusu karar 03/0612017 taıihli ve 30085 sayılı Resmi
girmiştir.
Gazntede
İnkOy Müallesinde Spor Tesisleri Alanı lejandlı alanın kuzeyinde, 1453 Toplu Konut
bölgesi ile Turgutlar yolunun doğusunda bulunan söz konusu Kentsel Dönt§üım ve Gelişim Pğe
Alanında yürilrltikte Nazrm ve Uygulama İmar Planı bulunmarnalıtadır.
Batıse konu txilge ile ilgili jeolojik-jeoteknik etiidler ile kurum ve kuruluş gört§leri etild
edilmiştir. Bölgede 25 metre, 20 metre, 15 metre, 12 metre, l0 metelik yol alanlan, Ticaret-Konut
alanları (Aynk Nizam T.A.K.S:0.30, K.A.K.S:1.60, Yençok:24.50m), Parh İlkotul Alanı
(T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 Yençok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Ortaokul Alanı (T.A.K.S:0.40,
K.A.K.S:l.60 Yençok:l6.50m 4 kat, Serbest Nizam), Lise Alanr (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60
Yençok:l6.50m 4 kat, Serbest Nizam), Sağık Tesisleri ,{nnı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00
Yençok:l6.50m 4 kat, Serbest Nizam), Caıni Alanr (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:Serbest,
Serbest Nizam) v.b lejandlı süa]aı diizenlenmesi, çekme mesafelerinin; 25mehelik yola bakan
iısrmlarda l0 mete, diğer kısımlarda 5 metre olarak dtizenlenmesi, yönlerindeki l/5000 ölçekli
Nazm ve l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planlan uygun görtilmüş olup, 3194 Sayılı İmar
Kanunu'nun 8b maddesi uyannca onaylanması hususunu,

yayımlanarak

Bilgilerinize arz edeiz.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 23.01.2018 tarihinde yapmş olduğu toplantısında
Parmakören Mahallesi 4335 ada bölgesinde İmar Planı değişikliği konusu görüşüldü; yapılan
görüşmeler sonunda;
Parmakören Mahallesi 4335 ada bölgesinde (1453 konut alanlannın giiney kesiminde) konut
adası ile anaokulu, park ve aile sağhğı merkezi arasında 10 metrelik yol alanınm konut alanına
girmeyecek şekilde diizenlenmesi, Parmakören Mahallesi 4335 adanıı ba bölgesinde bulunan 7
metrelik yol alanının Lise Alanına doğru 10 metre olarak genişletilmesi, anaokulu alanrnın
yüriirliikteki imar planındaki alanına göre artınlarak ve buna ilaveten azalan Lise alanı miktanna
karşılık da dahil edilerek aıaokulu alanının parka doğru dtizenlenmesi, l0 metrelik yol
tasarlanması bu yola birleşik olarak da Aile Sağlığı Merkezi alanınrn yiirürliikteki imar planındaki
miktarını artıracak şekilde parka doğru diizenlenmesi bu bölgedeki kaldınlan park alaruna karşılık
eşdeğer alanın İnköy Mahaltesi Yerleşik Alanının kuzey batı kesiminde bulunan Ağaçlandınlacak
alandan ayrılması yönlerindeki l/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/5OOO Nazım imar
Planı değişikliği 3194 §ayılı İmar Kanunu'nun 8b ınaddesi uyarİnca onaylanmasr hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumızun 16.01.20l8 taıihinde yapmış olduğu toplantısında,
Siner Mahallesi, I7.P.4 pafta, 82 ada, 7 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat,
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

I8.|2.20I7 tarih, 568l kayıt nolu dilekçe, "Kütahya İli Merkez İlçe, Siner Mahallesi, 82 ada,
7 nolu parsel 697, 82 m2 aları mevcutta konut alanı planlıdır. Bu alanda mevcut engelli çocuklara
hizmet veren ..... özel eğitim ve rehebilitasyon merkezi mevcuttur. Plan değişikliği ile parselimize
yapılaşma koşulları değiştirilmeden "TicaretAlanı" lejandı eklenmesini istiyorum." şeklindedir.
Söz konusu imar planı değişikliği talebi; ada bazında olmadığından, uygun görülmemiştir.

Bilgileriniz ç arz ederiz.
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