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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.05.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,

Yoncalı Mahallesi, 50KlD pafta, 335 ada,52 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

08.05.20l8 tarih ve 2|22kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Yoncalı Mahallesi, 50KlD pafta, 335
ada,52 parsel alanında imar planında Bitişik nizam2kat, T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün
katları ticari amaçla kullanılabilecek yapı nizamı) lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu T2
lejandının "Otel ve Ticaret Merkezi" olarak değiştirilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği
uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca onaylanması hususunu,

Bilgileriniz e arz ederiz.

^-
Fatma GÜL

il\,
Serda BALYILDI

Raportö

?1





t 't\

23

iıvıa.n VE BAyINDIRLIK KoMiSyoNU RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.05.20l8 tarihinde yapmış olduğu
toplantısında, Siner ve Ağaçköy Mahallelerinde, halihazırdaki l. Organize Sanayi Bölgesi
Yolu bölgesinde, imar planı yapımı, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Siner ve Ağaçköy Mahallelerinde, halihazırdaki l. Organize Sanayi Bölgesi Yolu
bölgesinde, tescilli eser olan yıprak köprüsü bölgesi dışında, 22 metrelik yol alanı
oluşturulmasına ilişkin ilave; uygulama imar planı ile ilgili naztm imar planı ; uygun
görülmüş olup; 3|94 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca onaylanması,
hususunu;

Bilgileriniz e arz ederiz,
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olh



.\

7/,

//

_==r=-_:J_LlJ l t ll -- |"LrY,
+

-,%rl



L+

/A

ivran VE BAyINDIRLIK roıvrisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.05.2018 tarihinde yapmış olduğu
toplantısında, Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47, 634 adada, imar planı değişikliği, dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47,634 adada;

Doğal Sit parsellerinin olduğu bölümde; park, kapalı spor salonu, otopark alanlarının
olduğu bölgede, Millet Bahçesi - Park alanı olarak düzenlenmesine ilişkin uygulama imar
planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliği; uygun görülmüş olup, Çevre ve

Şehircilik Bakanlığınca onaylanması için, konunun Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Komisyonuna iletilmesi, uygun görülmüştür.

Doğal Sit parsellerinin dışındaki sahada; |7 ve 24 metrelik yollar tasarlanarak, park,
kapalı spor salonu, otopark, stadyum, kapalı yizme havuzu, antreman süaları, lise alanı, lise
spor alanı, D.S.İ alanlarrnm olduğu bölgede, Millet Bahçesi - Park - Seyir Kulesi alanı olarak
düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliği;
uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması,
hususunu;

Bi lgi leriniz e arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ
Raportör tJ

bfuw
Banu AKALINOGLU

0//t



oaT^,r-rrrrK: : : : : t1 l;mt

=#,.E]ffi1.1;,:-4

1

E
l".
ılru,ito

?n

(

.l

t\,



%

ivınn vE BAyINDIRLIK roıvıisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.05.2018 tarihinde yapmış olduğu
toplantısında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, |936 ada, l37 nolu parsel alanında imar
planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

17.05.2018 tarlh, 2283 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçeyle,
Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, |936 ada,l37 nolu parsel alanında; KAKS: 1.20 nin
sabit tutularak , TAKS: 0.40 ın TAKS: 0.30 olarak , 3 katın 4 kat olarak; düzenlenmesi, park
tarafindaki yapı yaklaşma mesafesinin kaldırılması, yönlerinde imar planı değişikliği talep
edilmiştir. Yönetmelikte belirlenen karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafe sağlanmadığı,
parsel bazında olduğu, yapılaşma dokusu bozulduğu; nedenleriyle söz konusu imar planı
değişikliği talebi, uygun görülmemiştir.

Bilgi leriniz e arz ederiz.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 15.05.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Belediye Meclisinin 02.04.20|3 tarih ve 166 sayılı kararıyla onaylanan Tavşanlı Karayolu Çevresi
İlave Nazım ve Uygulama İmar Planının DSİ Makine İtmal Tesisleri, Bölcek yolu ve DSi kanalı
arasında kalan bölümünün iptal edilmesi, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 05.04.2018 tarih ve 1028104 sayılı yazısr ve
konuya ilişkin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nin22.}L2ol8
tarih ve 79852 sayılı yazısı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne hitaplı |8.02.2018 tarih ve
3176 sayılı yaz|mız, Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 73 sayılı kararı etüd edilmiştir.
05.04.2018 tarih ve 1028104 sayılı yazıda; "...Tarım alanlarının planlı kullanımının sağlanması ve kıt
kaynak olan tarım arazilerinin ekonomik kullanılması mantığından hareketle, daha önce izinlendirilen
ve halihazırda doğal halini koruyan ve planlanması zorunluluk arz etmeyen alanların yeniden
değerlendirmeye alınarak, ekli haritada l ve 2 nolu alanların tarımda kalmasını sağlayacak şekilde
talebin revize edilmesiyle,yazınız ve eklerinin yeniden değerlendirilmesi neticesinde; ...aynı haritada
mavi renk ile belirtilen ve bir kısmı Mülga Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafindan
0|10912006 tarih, 65707 sayılı ve 2l/0312007 tarih, 1158 sayıl| yaz| ile izinlendirilen alan ile,
izinlendirme talep edilen yeni alanın imar planı yapılmak üzere tarım dışı kullanım talebi uygun
görülmemiştir..." denilmektedir.

Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 73 sayılı kararı ile; söz konusu yazı eki haritada
iŞaretlenen 2 nolu alanrn, imar planı yapılacak sahalardan çıkartılmasına karar verilmiştir. Belediye
Meclisinin 02.04.2013 tarih ve 166 sayılı kararıyla onaylanan Tavşanlı Karayolu Çevresi ilave Nazım
ve Uygulama İmar Planlarına askı süresi içerisinde itirazlar yapılmış ve yapılan itirazların
değerlendirilmesi daha detaylı incelenmek üzere Belediye Meclisinin 03.09.20l3 tarih ve 403 sayılı
kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Söz konusu planlar halen yürürlüğe
girmemiştir.

Söz konusu yazı eki haritada işaretlenen 1 nolu alana ilişkin olarak: l nolu alan içerisinde imar
planı yürürlükte olan (Cami) İbadet Alanı, ark ve yol alanları hariç olmak izere; Belediye Meclisinin
02.04.2013 tarih ve 166 sayılı kararıyla onaylanan Tavşanlı Karayolu Çevresi İlave Nazım ve
Uygulama İmar Planında DSİ Makine İl<mal Tesisleri, Bölcek yolu ve DSi kanalı arasında kalan
bölümdeki imar planı kararlarının iptal edilmesi; iptal edilen bu alan ve 1 nolu alanın geriye kalan
bölümünde imar planı yapılmaması, bu alanların imar planı yapılacak sahalardan çıkartılması, uygun
görülmüştür.

Bilgileriniz e arz ederiz.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun l5.05.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Okçu
Mahallesi, 369l ada, 22 parse| nolu taşınmazın imar planı alanına alınmasını öngören imar planı
değişikliğine yapılan itirazın reddine ilişkin Belediye Meclisinin 0|.|2.20|5 tarih ve 465 sayılı
kararının iptali hakkında Kütahya İdare Mahkemesi Kararı, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonucunda;

Kütahya İdare Mahkemesi'nin 20|6134l Esas, 2018/190 sayılı Kararında; "...dava konusu
taşınmazın bulunduğu bölgenin fiilen ormanlık alan olduğu, .,.6292 sayılı Kanunun l l/l0 maddesine
göre tapuda tescilli 369l ada, 22 no|u orTnan parselinde fenni hataların düzeltilmesi çalışmalarırun
yapılarak l3.08.20l5 tarihinde kesinleştiği ve alanın orlnan sınırlarının netleştirildiği gerçeği
karşısında orTnan vasfinda olduğu halde her ne amaçla kullanılırsa kullanılsın, imar planı sınırları
içerisinden çıkanlması ve orTnan vasfiyla korunması gerektiği, ormanların kendi özel koruma ve bakım
teknikleriyle korunması gerektiği, bu tür alanların Park olarak değerlendirilmesi halinde orTnan
varlığının ve vejetasyon bütünlüğünün bozulacağı, ...uyuşmazlık konusu 369l ada, 22 parsel sayılı
taşınmazın orman vasfinda bulunduğu, her ne fonksiyonla olursa olsun imar planı alanına alınmasınrn
bu vasfi kaybetmesine sebep olacağı ve kamu yararına aykırılık oluşturacağı anlaşıldığından, söz
konusu taşınmazın imar planı alanına alınmasını öngören imar planı değişikliğine yapılan itirazın
reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan
nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline..." karar verilmiştir. Okçu Mahallesi, 369I ada,22 parsel nolu
taşınmazın imar planı içerisinde kalan kesiminde yol ve park lejandlı alanlar bulunmaktadır.

Yukanda açıklanan nedenlerle, Belediye Meclisinin 0|.I2.2015 tarih ve 465 sayılı kararının iptal
edilmesi; Okçu Mahallesi, 369l ada, 22 parse| nolu taşınmazın imar planı alanına giren kısmında
nazl.m ve uygulama imar planının (park ve yol alanları) iptal edilerek söz konusu sahanın imar plansız
hale getirilmesi; imar planının iptali nedeniyle azalan 9.|70 m2 park alanına karşılık olmak izere,
Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 354 sayılı kararı ile Bölcek Mahallesi, 3944 ada, 1 parsel
bölgesinde düzenlenen Botanik Parkı ilave imar planında 9. |70 m2 sahanın karşılık gösterilmesi,
uygun görülmüştür.

Bilgileriniz e arz ederiz.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 15.05.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Alipaşa Mahallesi, 6 pafta,47 ada,74 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan için plan notu işlenilmesi
talebinin reddine ilişkin Belediye Meclisinin 04.08.20l5 tarih ve 325 sayılı kararının iptali hakkında
Kütahya İdare Mahkemesi Kararı, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

"Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 67, 68, 73 ve 74 nolu parsellerde Yönetmelikte belirtilen
min. parsel genişlik ve derinlik şartı aranmayacaktır." şeklinde plan notu oluşturulmasına yönelik öneri
uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun
27.05.2015 tarih ve 24|0 sayılı kararında; "...9'7 envanter nolu Söğütlüçeşme Camiine cepheli
taŞınmazlarda "yönetmelikte belirtilen minimum parsel genişlik ve derinlik şartı aranmayacaktır"
Şeklinde plan notu oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliğinin tescilli yapıyla olan ilişkisi
açısından 2863 sayılı Yasa kapsamında uygun olduğuna; ancak yapı yapılabilecek parsel büyüklüğü,
bina cephesi, bina derinliği ve yapılaşmaya ilişkin diğer hususların ilgili mevzuatr uyarınca
Belediyesince değerlendirilmesine, karar verildi." denilmiştir. Belediye Meclisinin 04.08.2015 tarih ve
325 sayılı kararında; Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 67, 68, 73 ve 74 nolu parsellere yönelik
hazırlanarı öneri uygulama imar planı değişikliğinin yapılmamasına; yürürlükte bulunan uygulama imar
planının uygulanmasına karar verilmiştir. Alipaşa Mahallesi, 6 pafta,47 ada,74 no|uparsel malikinin
aÇtığı davaya ilişkin Kütahya İdare Mahkemesi'nin 20|61574 Esas, 20l8i191 sayılı Kararında;
"...uyuşmazlık konusu taşınmazın bulunduğu imar adasında komşu taşınmazların büyük ölçüde
YaPılaŞmalarını tamamlamış olmasına rağmen söz konusu taşınmaza getirilen yapılaşma kısıtlılığının
mağduriyete ve eşitsizliğe neden olduğu, ayrrcaplan notu işlenmesine ilişkin talebin reddinin herhangi
bir gerekÇeye dayandırılmadığı anlaşıldığından plan değişikliği istemiyle yapılan başvurunun reddine
iliŞkin dava konusu iŞlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle,
dava konusu işlemin iptaline..." karar verilmiştir.

Yukarıda aÇıklanan nedenlerle, Belediye Meclisinin 04.08.20l5 tarih ve 325 sayılı kararının iptal
edilmesi; 67 , 68, 73 ve 74 nolu parseller birbirleriyle şuyulu olduğu için Alipaşa Mahalles i, 6 pafta, 47
ada, 67, 68,73 ve 74 nolu parsellerde imar planı değişikliğine yönelik çalışma yapılması için konunun
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi; imar planı Oegişİtllgi yapılıp yürürlüğe girene
kadar söz konusu parsellerde mevcut imar planının uygulamasının durdurulması, her türlü imaİ çapı,
imar Plan örneği verilmemesi, ifraz-tevhit ve parselasyon izni verilmemesi, inşaat-iskan ruhsatı
verilmemesi, uygun görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederiz.

Murat HASER
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun l5.05.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Civli
Mahallesi, 3808 ada, l2 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan
görüşmeler sonucunda;

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılıgı İdari İşler Müdürlüğü'niin 04.05.20|8 tarih ve 20l8l128l Muh
sayılı yazısı ve ekinde bulunan Dumlupınar Üniversitesi Rekt<lrltlğü Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı'nın 13.06.2016 tarih ve 5573 sayılı yazısı ve ekleri etüd edilmiştir. DPÜ Evliya Çelebi
Yerleşkesi Alanı içerisinde, 112 Acil Çağrı Merkezi yanında "Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi
Merkezi" alanı ayrılması talep edilmektedir. Söz konusu bölgede imar planında Üniversite Gelişme
Alanı, E: 1.50, Hmax: Serbest lejandlı alan bulunmaktadır. Üniversite Gelişme Alanı lejandlı saha
bulunan Civli Mahallesi, 3808 ada, 11-12 parsel veAndız Mahallesi, l03 ada, l6 parsel alanında "Adli
Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi, E: 1.50, TAKS aranmayacaktır, Hmax: 12.00 m." lejandlı alan
düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliği uygun
görülmüş olup; 3194 Sayıh İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanma§ı hususunu,

B ilgileriniz e arz ederiz.

İUAKALINOĞLUM

Murat HASER
Başkan

tstı9*ı"]NMADı

Serda BAL YILDIZ 
'^K^.OYMW

/

t7



aaaaaaa

aaaaaaa

aoaaaaa

aaaaaaa

aaaaaaa

aaaaaaa

aaaaaaa

aaaaaaa

aaaaaaa

aaaaaaa!:
aaoa_aa-a

l

aaaaaaa
!;

ğ
ı io a

aaaaaaa
i

t-r-_ı_ . . .9. .

: \-- _----\3a a a ^a a a \a,2
aaaaaaa

..i..i."
t-aaaaaaa

ğ
aaoaaao

\ ıj ı . . .İ .\a \--=<ç--;---r-...-.--_1
<--------=-

a a . -\a a }: --{ --\
\=-\ --\a\=iN .r=l=-.\.

=-=.-=.*--'".
\ara-H.-ao

\a-=\:\*.E\!L. =\ :\';|--:--!\*l*i\
=- 1\ '\ \__ş...-=\ \.\ \
..-€ -.---\ \ \; \ flr--\..\.\\ ü-

;-< \\ü \E\

3

'.i

\. ğ. .

E

,?,

:.\ .\- --\
----...-.. ;=-\-i---- .

]\.=!----
\ -----f--

-H--E----\--ı}.- r ---*...

taa} .\..+-
E_....... _ _-ı}.

ı_

!
a-

1
/

]

i,

.l ),/ö

ru



Q\ l5

iıvrın vE BAyINDIRLIK rovıisyoNu RApoRu

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 22,05.20|8 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Bölcek
Mahallesi, 2|K3 pafta, 243 ada, 12-13 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi'nin 16.05.20l8 tarih ve 282|2 sayılı yazısı etüd edilmiştir.
Bölcek Mahallesi, 21K3 pafta, 243 ada, 12 ve |3 parsel alanında imar planında kısmen Camii, kısmen
de Bitişik nizam 3 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. |2 ve 13 parsel alanında İbadet Yeri, TAKS
araırmayacaktır, KAKS: 2.00, Yençok: Serbest lejandlı alan ve 13 parselin gi.ineybatı kesiminde yol
alanı düzenlenmesi; mevcut teşekkülden dolayı İbadet Yeri alanının güneydoğu kesiminde 3 m. yapı
yaklaşma mesafesinin belirlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüş olup;
3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması hususunu,

Bilgileriniz e arz ederiz.
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W
Serda BALYILDIZ

W
Banu AKALINOĞLU

BULUNMADİ



/f\) /(7
)<r>

F-
ın

E /a

-,/J//.-(n
/,^/

a,/
/+ ='/'-,/;

\,rc

6(9



l?
iıvrnR vn BAyINDIRLIx xoıvrisyoı[U RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun l5.05.2018 tarihinde yapmış olduğu
toplaııtısınd4 Siner Mahallesi, 36 ada,37 parselin kuzeybatısında bulunan Park Alanı lejandh
alarıda imar plan değişikliği konusg incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Kütahya İı vtıttıu$ıntın 03.05.2018 ta,:lh, 121':. sayılı yazısı; "İlimiz Merkez Dumlupınar
Müallesi sakinleri tarafindan mahallelerine Kur'an Kursu yapılması talep edilmektedir. Bu itibarla;
İlimiz Merkez Siner Müallesinde bulunan mülkiyeti Küİahya Belediyİsine ut yazımız ekindeki
vaziYet Planında bulunan park alanından 500 m2'lik Mliimiiniin dini tesis alanr (4-6 yaş Kur'an
Kursu) olarak imar plaıı değişikliği yapılabitmesi...'' şeklindedir.

Bahse konu alan nazrm ve uygulama imar plarılannda Park Alanr lejandlı alanda
kalmaktadır. Park alanınrn batl kesiminde yanaş* 5l5 m2lik krsmrnın ibadet yeri Ek Tesisleri
Alanı (YenÇok: Serbest, TAKS aranmayacaktır. E.(KAKS):2.00) olarak diizeıılenmesi, ''ibadet yeri
Ek Tesisleri Alanında Krır'aıı Kursu yapılabilir." şeklinde plan notunun diizenlenmesİ, söz konusu
alanrn kuzeY, batı ve doğu kısunlanndan 3 metre çekme mesafesi diizenlenmesi, azalan park alamna
karŞılık 30 Ağustos Mahallesi,586 nolu ada alanrna birleşik sahad4 ağaçlandınlacak alanda
eŞdeğer park alanr diizenlenmesi, yönlerindeki 1/5000 ölçekli Naom r" l/ıd'oo olçekli Uygulama
imar Plaıı değişiklikleri uygıın görülmüş olup, 3194 Sayılı imar Kanunu'nun 8b mıddesi
uyannca onıylanması hususrınu,

BarıuAKALINOĞLU
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Bilgilerinize arz ederiz.

Murat IIASER
Başkarı
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.05.20l8 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
İnt«ly Mahallesi 1330 ve l33l parsellerde imar planı değişikliği konusu görüşüldü, yapılan
görüşmeler sonunda;

l5.05.2018 tarlh 2217 sayılı dilekçe ile " Maliki bulunduğum Kütahya İli, Merkez int<ıy
Mahallesi 22-28 pafta 1330-1331 parsellerime komşu olan 3594 ada 3 parsel nolu taşınmazda
satılık olanbazı hisseleri satın almak istiyorum. Söz konusu aldığım hisseleri l331 parselde bulunan
park alanının kaldırılmasını, faz|a olan hissenin park alanından l331 parsele ilave edilmesini,
aldığım hisseyi Kütahya Belediyesine bedelsiz vermeyi belediyenin de dilediği yerden park
yapmast için gereği şeklindedir.

İlgi dilekçe etüd edilmiştir.
İnt<ly Mahallesi ll30 ve l33l parseller yürürlükteki imar planında Konut Dışı Kentsel iş

Alanı KAKS:1.00, hmax:8.50 (2) kat lejandlı sahada kalmaktadır.
İnt<ly Mahallesi 3594 ada 3 parsel alanı yürürlük imar planında Konut Dışı Kentsel İş Alanı

KAKS:1.00, hmax:8.50 (2) kat lejandlı sahada kalmaktadır. Söz konusu parselden en az 600 m2
hissenin kayıtsız, şartsız, bedelsiz Belediyemize hibe edilmesi şartıyla;

İSO, Mahallesi ll30 ve 133l parsellerin bitişiğinde bulunan park alanının Konut Dışı
Kentsel İş Alanı KAKS:1.00, hmax:8.50 (2) alanına dönüştürülmesi, azalan park alanı ve artan
Yoğunluk alanı İnköy Mahallesi Yerleşik Alanı kuzey batı kesiminde bulunan ağaçlandırılacak alan
içerisinden park alanı belirlenmesine yönelik 1/5000 Nazım İmar Planı ve l/l000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi ,ryu.İo.,
onaylanması hususunu,

Bilgileriniz e arz ederiz.

Banu AKANLINOĞLU

Fatma GÜL
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 22.05.20l8 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Parmakören
Mahallesi 4248 ada l parsel alanına bitişik yaklaşık 223 hektarlık alanda Ceza infaz Kurumu ilave tesisleri alanı
olarak önizni verilmesi konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın l0.05.20l8 tarih 20|8ll3ll Muh sayılı yazıları ile "... Kütahya
Merkez Parmakören Mahallesi 4248 ada l parselde mevcut Ceza İnfaz Kurumu inşaatı paım alanına şehirden
yaklaşırken yol boyu olan ve Cezaevi inşaatı yapım alanı bitişiğive komşusu olan 3648 ada28 parselin Cezaevi
baŞlangıÇ duvarlna sagari l10 metre( l10 metre yola cephe olacak) mevcut inşaat alanından başlayıp sonucunda
şehir tarafına 700 metre civarı bir alan sonrasında Tavşanlı yönünde 90'ile sağ tarafa 500 metrelik 3648 ada27
Parsel iÇinden yeni yapılan cezaevi inşaatı arsasına paralel bir mesafe ile yeni yapılan mevcut Cezaevi inşaatı
YaPlml arsaslnln bitişiğine bağlanması sınır ve komşu olması planlanmaktadır. Sonuç olarak mevcut Parmakören
de yapılan Cezaevi inşaat alanına; şehir yaklaşımında llO metre mesafeden yaklaşımlı inşaat alanına paralel 700
metre Ve 90' derecelik açı ile 300 metre mesafe ile mevcut cezaevi inşaatı yapım alanına bitiştirilerek tahsisinin
sağlanması ve ekde kroki de belirtildiği şekilde Alışveriş merkezi yapım alanı ve yeni yapılacak Ceza infaz
Kurumu ile birlikte yeni arsa toplamı 227.000 m2 lik bir alana ulaşacak olup ek de sunulan kroki de istenilen
metraj ve parseller belirtimiş olup " şeklindedir.

Parmakören Mahallesi 4248 ada l pasrel alanın çevresinde yaklaşık 22.1 hektarlık alanda Ceza infaz
Kurumu İlave Tesisleri Alanı yaptırlması için ; l-Gıda, Tarım ve Hayvancılık il Viiaurltigti Kütahya, 2-Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Maden İşleri Genel Müdürlüğü Ankara). 3-Karayolları l4. B-«ılge Vtıdtırltigtı Bursa,
4-D.S.i 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 5-BOTAŞ Doğalbaz işletmeleri Bölğe Müdürlüğü lnkara. o-iİreıetom
Müdürlüğü Kütahya, 7-Bilim,.Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütah}ıa, 8-İl trtiltiir ve Turizm Müdürlüğü/
Müze Müdürlüğü.Kütahya,9-İl Özel İdaresi Genel Seketerliği Kütahya, lO-Çevre ve Şehircilik İı ııtaurıdlu
Kütahya. ll-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş.6.İletim Tesis ve İşletme Grup vuoıirıtıgu Kütahya. Ü-
Osmangazi Elektrik DağıtımA.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, l3-orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, l4-
iı saglıt Müdürlüğü Kütahya, lS-orman ve Su işleri Bakanlığı Ktitahya Şube Müdirlüğü Kütahya, ı6-Ktitahya
Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürltiğü C. sugı,t işlİıİEatırlüğü, l7:İl
Afet ve Acil Durum Mtldürlüğü Kütahya, l8-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürltigti kutahı,a,
l9-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütah)ıa, 20-0rman ve Su işleri aİkanlıgı-Su
Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kurum ve Kuruluşlardan imar planı için görüşlerin alınması,

Ceza İnfaz Kurumu Alanı İlave Tesisleri Alanrnda imaİ planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafindan yaptırılması ve imar planlarının idaremizce yaptırılması uygun görülmüştür.

B i lgilerinize arz ederiz.

Serda BAL Y|LD|Z BanuAKANLlNoĞLU
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.05.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Gaybiefendi Mahallesi 229 ada l0 parsel alanında imar planı değişikliği konusu görüşüldü, yapılan
görüşmeler sonunda;

İl Emniyet Müdürlüğü'nün 10.05.2018 tarlh 81269196 sayılı yazılarında "... Emniyet
Teşkilatının ihtiyaçlarına karşılayacak hale getirilebilmesi için büyük bakım onarımına ve tadilatına
ihtiyaç duyulduğundan iş ve işlemler sırasında idari ve hukuki açıdan sorunlar ile karşılaşılmaması
için imar durum belgesindeki "Tekel İdare ve Sosyal Tesisleri" alanının Resmi Kurum(Emniyet
Hizmet Alanı) na dönüştürülmesi" şeklindedir. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün
|6.05.2018 tarih 4883 sayılı yazıl,arı etüd edilmiştir.

Gaybiefendi Mahallaesi 229 ada l0 parsel alanı yürürlük imar planında Tekel İdare ve
Sosyal Tesisleri Alanı karayolundan 25 metre diğer yönlerden 5'er metre bahçe mesafeli alanda
kalmaktadır.

Gaybiefendi Mahallesi 229 ada 10 parsel alanının Resmi Kurum Alanı(Emniyet Hizmet
Alanı) ve TicaretAlanı Emsal:1.50, Taks: 0.60, Yençok:21.50 metre olarak karayolundan25 metre
diğer yönlerden 5'er metre bahçe mesafelerinin belirlenmesine yönelik 1/5000 Nazım İmar Planı ve
l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi
uyartnca onaylanması hususunu,

Bilgileriniz e arz ederiz.

Serda BALYILDIZM Banu AKANLINOĞLU

Fatma GÜL

Murat HAS
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 25.04.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında; Andız
Mahallesi 154 ada 2 parsel alanında trafo yapılması konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonucunda;

26.03.2018 tarih 1312 sayılı dilekçe ile " Aşağıda Tapu kayıtları bulunan taşınmazın parsel
sınırları içinde kalan trafo yerinin OEDAŞ lehine devrinin yapılabilmesi için ifraz edilmesi
istenmektedir. Trafo yeri için gerekli plan tadilatının yapılmasıru arz ederiz" şeklindedir.

Andız Mahallesi |54 ada 2 parsel alanında imar planlarında trafo alanının işlenmesi için
OEDAŞ Müdürlüğü'ne görüş sorulması uygun görüşün gelmesi halinde Andız mahallesi |54 ada 2
parsel alanındaki trafo alanınında imar planlarına işlenmesine yönelik l/1000 Uygulama İmar Planı
değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasr hususunu,

Bilgi lerinize arz ederiz.

Banu AKALINOĞLU
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.. İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.04.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantısında; Dumlupınar
Üniversitesi Merkez Kampüsü karşısı Kirazpınar Mahallesinde J23BO4A4C, J2IBO4A3D, J23Boq»zı
paftalarda trafo yapılması konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonucunda;

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.ş Müdürlüğü'nün l3.04.20l8 tarih ll309 sayılı yazıları " Şirketimiz
20l8 yılı yatırım programında İlmiz Merkez İlçe A.G- O.G. Elektrik Şebekesiyenileme tesis ve çalışmaları
kapsamında İl İşletme Müdürlüğümüzce yeni yapılaşmalar ve güç artışalrı neJeniyle artan enerji ihİiyacını
karşılamak ve bu bölgelere kesintisiz ve daha sağlıklı enerji temin etmke için ilave trafolar tesis edilmesi
planlanmaktadır. Yazımız ekinde koordinatlı olarak gönderilen l/l000 ölçekli plan örneklerindeki yeri
işaretlenmiş alanların trafo yeri olarak plan tadilatlarının yapılarak şirketimize tahsis edilmesi ve gerekli
meclis kararlannın alınarak ..." şeklindedir.

.. Osmangazi Elektrik A.ş Müdürlüğünün ilgi yazısı ettid edilmiştir. Bahse konu trafo alanları Dumlupınar
Üniversitesi Merkez Kampüsü karşısı Kiraİpınar Mahallesinde J23BO4A4C, J23BO4A3D, Jz3Boİ»za
paftalarda park alanlarında kalmaktadır. Yol kenarına sıfir olarak talep edilen trafo alanlarının kaydırılarak
imar planlarına uygulanması, OEDAŞ dan uygun görüş gelmesi halinde trafo alanlarının Dumlupınar
Üniversitesi Merkez Kampüsü karşısı Kirazpİnar Mahaİesinde J23BO4A4C, J23BO4A3D, J23Boİozı
paftalarda park alanlarında imar planlarına işlenmesine yönelik l/l000 Uygulama İmar Planı
değiŞikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasr hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.

Fatma GÜL
BULUNMADİ

Banu AKALINOĞLU
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