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iıvıın vE BAyINDIRLIK rorvıisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 13.05.2020 tarihinde yapmış olduğu
toplantısında, Parmakören Mahallesi 3458 ada 7 numaralı parsel bölgesinde imar planı yapımı,
dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Parmakören Mahallesi sınırları içerisinde kalan 50,8 hektarlık
a|an l7l09l2019 tarihli ve 1 55 1 sayıh Cumhurbaşkanı Kararı ile Kentsel Donüşüm ve Gelişim Proje
Alanı ilan edilmiş ve söz konusu karar 181091201ı9 tarihli ve 30892 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yünlrlüğe girmiştir.

Parmakören Müallesinde Uydukent imar planlarrnın kuzeydoğusunda, yeni çevre yolu
güzergahının güneyinde bulunan söz konusu 50,8 ha büyüklüğündeki Kentsel Dönüştim ve Gelişim
Proje Alanı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının dışında kalan yaklaşık 4,4 ha

büyüklüğündeki alan ile birlikte toplamda 55,2 hektarlık alanda, yürürlükte Nazım ve Uygulama
ımar planı bulunmamaktadır.

Bahse konu bölge ile ilgili jeolojik-jeoteknik etüdler ile kurum ve kuruluş görüşleri etüd

edilmiştir. Jeolojik-Jeotetnil< 
"ttltl.İ. 

göre; alanda U.O.A. bulunmamakta olup, U.A-2 ve Ö.A.-5.1
lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu 55,2 hektarlık alanda; 20 metre, 15 metre, 12 metre yol
alanlan, Konut Alanları (Ayrık Nizam, T.A.K.S:0.20, K.A.K.S:0.60, 2 kat, Yençok: 7 m), Park,

Pasif Yeşil Alan, Ağaçlandırılacak Alan, Kapalı Spor Tesisleri Alanı (T.A.K.S:0.60, K.A.K.S:1.50,
Yençok:8.50 m,2 kat), İlkOgretim Tesisleri Alanı (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60, Yençok:16.50 m, 4

kat), Ortaöğretim Tesisleri Alanı (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60, Yençok: l6.50 m,4 kat), Sağlık
Tesisleri Alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00, Yençok:16.50 m, 4 kat), İbadet Yeri (T.A.K.S:0.50,

K.A.K.S:2.00, Yençok:Serbest), Belediye Hizmet Alanı-Sosyal, Kültürel, Ticaret Tesis Alanı
(T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.0O Yençok: 20 m,4 kaQ, Ticaret Alanı ( T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.00
Yençok: 8.50 m, 2 kat) v.b lejandlı sahalar diizenlenmesi, plan onııma sırurı içerİsindekİ, KütÜya
Kenti Yeni Çevre Yolu Giizergahı Kontrol Alanı - Yapı Yasağı Uygulanacak Alan koşulunun

uygulaırmaması, çekme mesafelerinin düzenlenmesi ve ilgili plan notlarının oluşturulması
y6İlerindeki; 1/5Ob0 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları uygun görülmüş

olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasr hususunu,

Bilgileriniz e arz ederiz.

Ruhsen KUMDALI-H,

Elif DEMIRELLİ

BULUNMADİ
Bilal YUKITAŞ
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iıvren vn BAyINDIRLIK roıvıisyoxu RApoRu

imar ve Bayındırhk Komisyonumuzun 13.05.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Evliya

çelebi Müallesİ, ıo pana,65İ ada, l0l parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası incelendi,

yapılan görüşmeler sonucunda;

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 654 ada, l0l Parsel

alanında imar planında Millet Bahçesi Alanı, trafo, kanal ve yol alanları bulunmaktadır. Parsel alanınln

bir bölümünde 6306 sayıh Kanun kapsamın da 17.04.2013 taih ve 201314678 saylı Bakanlar Kurulu

Kararı ile belirlenen derelerle ilgilİ Riskli Alan bulunrnaktadır. Millet Büçesi Alanına yönelik

hazırlanan pğenin; batı, güney ve doğu kesimlerde imar hatlarıyla arasında kayıklık olduğu

görülmüştür. Aşağıda açıklanan imar planı değişikliği İmar Kanunu, Mekansal Planlar YaPım

İo.,"t."ıigi ve-p]anlı Alunl* İ.* Yönetmeliği kapsamında etüt edilmiştir. Kamu mülkiYetindeki

alanda imar planı değişikliği yapıldığı için İmar Kanununun 8. maddesinde belirtilen değer arüŞ PaYına

tabi değildir.

yukanda açıklanan kayklıkların giderilmesi amacıyla; Evliya Çelebi Mahallesi, 79 Pafta, 654

ad4 1O1 parsel alanrnda imar planında bulunan Millet Büçesi Alanının batı, güney ve doğu

kesimlerde yol alanına doğu gen(letilmesi; alanın batı tarafindaki 30 metrelik yolun 20 metre olarak

düzenlenmesi; trafo alanrnın düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği uygun görülmüş olup;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca onaylanması hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.

ilal YURTTAŞ

frt'

Süleyman ÇANKAYA -**i"f+,*,

Elif DEMİRELLİ

BULUNMADİ

Serda BAL YILDIZ
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ivı.q.n vE BAyINDIRLIK rowıisyoNu RApoRu

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 07.05,2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Servi

Müallesi, 15 pafta, 1655 ada, 20, 2|4 parsel alanında imar planı değİşİklİğİ, müracaat dosyası

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

|4.04.2020 tarih ve l683 kayıt nolu dilekçe etüt edilmiştir. Servi Mahallesi, 15 pafta, 1655 (eski

82) ada,20,2I4 parsel alanında imar planında l4 metre bina derinliği olan BitiŞik nizarrı 4 ve 6kat,T2
(Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek (konut) YaPılaŞma) lejantlı

alan, yol ve çocuk büçesi lejantlı alan bulunmaktadır. Dilekçe ekinde iletilen taslak imar Planı
değişikliğine göre T2 lejantlı alanın yol ve çocuk bahçesi alanına doğru geniŞletilmesi taleP

edİlmektedir. İmar Kanununda yapılan değişiklikler 2010212020 tarih ve 3l045 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanmış olup; değer artış payı konusundaki hususlar açıklanmıştır. Aşağıda aÇıklanan imar Planı
İğişiı.ıigi İ*- runrru, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar imar Yönetmeliği

kapsamında etüt edilmiştir.

Servi Müallesi, 15 pafta, 1655 ada, 20,2I4 parsel alanına yönelİk hazırlanan taslak imar Planı
değişikliğinde yo1 alanı ve çocuk bahçesi a|anı aza|acağı ve yoğunluk artıŞı olacağından dolaYı söz

konusu talep, uygun görülmemiştir.

İmar Kanununun 8. maddesinde belirtilen değer artış payına ilişkin olarak: Aşağıda aÇıklanan

imar planı değişikliğiyle Servi Mahallesi, 15 pafta, l655 ada, 20,2I4 parsel alanında mevcut 8-6 ve B-

4, Tİ lejantlı alanİarın büyüklükleri değişmediğinden, yoğunluk artışı olmadığından dolaYı İmar

Kanununun 8. maddesinde belirtilen değer artışı bulunmamaktadır.

Servi Mahallesi, 15 pafta, 1655 ada, 20, 2l4 parsel alanında; alan kullanım miktarları

değişmeden ve yoğunluk artışı olmadan, yol ve çocuk bahçesi alanr kaydınlarak, 14 metre bina

aeİinıigı olan Bitişİk nizam 4 kat, T2 lejantlı alanın Bitişik nizam 6 kat, T2 lejantlı alana birleŞik

olacaklekilde diizenlenmesine yönelik imar planı değişikliği uygun görülmüŞ oluP; 3194 SaYılı Imar

Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanma§ı hususunu,

Bilgileriniz e arz edeiz.

*""*"ry,",,

Elif DEMİRELLİ

BULUNMADİ
Bilal YUKITAŞ

Serda BALYILDIZ Süleyman ÇANKAYA
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iıvıa,n VE BAyINDIRLIK xoıvrisyoNu RApoRU
imar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.04.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,Lala HüseYin

paşa Mahallesi,48 pafta, 858 ada,268,269,270,27|,272 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

27,08.2019 tarih, 2957 kayıt nolu ve 14.02,2020 tarih,787 kayıt nolu dİlekçeler; İmar ve Bayındırlık
Komisyonumuzun 28.02.2020 tarihli raporu; Çevre ve Şehircilik iı Müdürlüğü'nün 24.03.2020 tarih ve 8451

say,lı yalsı, iı Sagıık Müdürlüğü,nün l3.04,2020 tarih ve 338 sayılı yazısı, Kütahya Belediyesi itfaiye

Müdürlüğü,nnn 12.03.2020 tarih ve 110 sayılı yazısı, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün 20.03.2020 tarih ve 361

sayılı yaz$|, Fen İşleri Müdürlüğü'nün 18.03.2020 tarih ve 559 sayılı yazısı, Su ve KanalİzasYon

ıırıtıatırİtıgtı,nün l2.03.2020 tarih ve 395 sayılı yazısı etüt edilmiştir. İmar Kanununda yapılan değişiklikler

20l02l202o tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup; değer artış payı konusundaki hususlar

açıklanmıştır.

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi,48 pafta, 858 ada, 268,269,270,271,272 parseller ile 269-270 Parsel

arasındaki yol alanında imar planı değişikliği yapılarak Akaryakıt, LPG, Ticari alan olarak düzenlenmesi taleP

edilmektedir. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 48 pafta, 858 ada,269 parsel alanında imar Planında TAKS: 0.60,

KAKS: 1.50,2 kat (8.00 m.) yapılaşma koşulları bulunan, l0 m3 LPG tankı ve sağlık koruma bandı bulunan,

Akaryakıt Tesisleri ve LpG Otogaz Satış İstasyonu lejandlı a|an; 270 parsel alanında imar Planında TAKS:

0.60, KAKS: 1.50,2 kat (8.00 m.) yapılaşma koşulları bulunan Akaryakıt Süpermarket Tesisleri lejandlı alan;

268,271,272 parsel alanında imar planında Küçük Sanayi Sitesi, H: 5.50 m. lejandh alan bulunmaktadır. Söz

konusu parseller 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kaPsamlnda

17.o4.2013 tarih ve 20|314678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içerisinde kalmaktadır.

269-270 parsel arasındaki yol alanı kamuya terk edilmiştir. İmar planında yaya yolu otarak görünmekte oluP,

taşıt yolu niteliğinde değildir. Komisyonumuz söz konusu parseller alanına giderek talep konusunu yerinde

incelemiştir. Soİ konusu yol alanında,269-270 parselin kuzey sınırı ile devamındaki bölümü arasında kot farkı

olduğundan halihazırda yolun devamlılığı bulunmamakta; dilekçede de belirtildiği üzere söz konusu Yol fiziki
olarak kullanılmamaktadır. Aşağıda açıklanan imar planı değişikliği İmar Kanunu, Mekansal Planlar YaPım

Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında etüt edilmiştir.

27l|0l20;.5 tarihli Aplikasyon Krokisi incelenmiştir. 184 parseldeki bina 268 Parselin (27.80 m2)

tamamına ve 186 parseldeki bina 272 parselin (0.50 m2) tamamına tecavüzlü durumda oluP, söz konusu

parsellerin şuyulanmak üzere Küçük Sanayi Sitesi lejantlı alanda kalması uYgun olacağından,268 ve 2'72

parseller Akaryakıt, LpG, Ticari alan düzenlenmesine yönelik imar planı değiŞikliği kaPsamı dıŞında

bırakılmıştır.

imar Kanununun 8. maddesinde belirtilen değer artış payına ilişkin olarak: Kamu mülkiYetindeki Yol

alanında yapılan imar planı değişikliği değer artış payına tabi değildir. 269, 270 parseller bölgesinde

düzenlenen ;Akaryakıt ,. ı-pc otogaz Satış istasyonu-Ticaret Alanı" lejantlı alanda ise mevcut KAKS değeri

azaltılmak suretiyle imar planı değişikliğinde yoğunluk artışı olmadığından dolayı aşağıda aÇıklanan imar Planı

değişikliğinde İmar Kanununun 8. maddesinde belirtilen değer artışı bulunmamaktadır.

Lala Hüseyin paşa Mahallesi,48 pafta,858 ada, 269,270,271 parsel alanı ile 269-270 Parsel arasındaki

yol alanı bölümünde ,;Akaryakıt ve LpG otogaz Satış İstasyonu-Ticaret Alanı" lejantlı alan düzenlenmesi,

yogunluk artışı olmaması için yapılaşma koşullarının TAKS: 0.60, KAKS: |.20, YenÇok: 2 kat (8.50 m.) olarak

itiienıen*esi; söz konusu yol alanının kuzey bölümünde ise Küçük SanaYi Sitesi, H: 5.50 m. lejantlı alan

düzenlenmesi; azalan yol alanı ve küçük sanayi sitesi lejantlı alanda artan yoğunluk karŞılığında, söz konusu

alana kuşuçumu yaklaşık 1.900 metre mesafede bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan HamidiYe Mahallbsi,

137 pafta,773 ada,28 parselde Ağaçlandırılacak Alan lejantlı sahada Park alanı düzenlenmesine Yönelik nazlm

ve uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi

uyarınca onaylanması hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz,

Serda BALYILD|Z
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iıvran vE BAyINDIRLIK xovıisyoNu RApoRu
imar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.04.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Servi

Mahallesi, 19 pafta, 663 ada,2|4 parse| alanında Belediye Meclisimizin06.03.2020 tarih ve l14 saYılı kararı

ile onaylanan 3032 ve 3032_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi içinde ve dışında gelen itirazların

değerlendirilmesi, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

24.04.2020tarihve 1757kayıtnoludilekçe ve27.04.2020tarihve 18l1,18l2, 18l3 kaYıtnoludilekÇeler

etüt edilmiştir. Söz konusu dilekçelerde Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarih ve l14 saYıh kararı ile

onaylanan 3032 ve 3032_A nolu imar planı değişikliğine itiraz edilmektedir. Bahse konu imar planı değiŞikliği

26.03.2020 tarihi ile 26,o4.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup; söz konusu dilekÇelerden24.04.2020

tarih ve 1757 kayıtnolu dilekçe askı süresi içinde gelmiş; diğer 3 adet dilekçe askı süresi sonrasında gelmiŞtir.

Belediye Meclisimizi n 06.03.2020 tarih ve 1l4 sayılı kararı ile; mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait olan Servi

Mahallesi, 79 pafta, 663 ada, 2l4 parse| alanında imar planında bulunan Resmi Kurum Alanı (TAKS: 0.50,

KAKS: 3.00, Serbest Nizam, Hmax: 28.00 m., 6 kaQ lejantlı alanın Kültürel Tesis Alanı (TAKS: 0.30, KAKS:
3.00, Yençok: 5.50 m.) lejantlı alana dönüştürülmesi ve "214 parselde yeraltında otopark yapılacaktır. Yapılacak

otopark aynı zamanda kendi parsel sınırları dışında yol alanı altında düzenlenebilir. Parselin tamamı ticari

olaİak iıgİıi neıeaiyesince ruhsatlandırılabilir." şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik flazlm ve uYgulama

imar planı degişikİigi onaylanmıştır. Söz konusu parsel §it ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar

planı kapsamİdışında kalmakta olup; 424 envanter numarasıyla tescilli esere cephelidir. İmar Planı değiŞikliği

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.02,2020 tarih ve 5686 saYılı karanYla tashihatla

uygun görülmüştür.

Söz konusu plan değişikliği öncesinde2l4 parselde yer alan Resmi Kurum Alanı (TAKS: 0.50, KAKS:

3.00, Serbest Nizam, Hmax: 28.00 m., 6 kat) lejantlı alana ilişkin plan notlarında; "Resmi kurum alanında;

valilik binası, resmi bina, idari, sosyal ve kültürel vb. tesisler yapılabilir. Yapılacak binaların bodrum katlarında

en az l (bir) kat otopark yapılması zorunludur. Planda gösterilen 5 m. bahçe mesafeleri haricinde Yeraltı

otoparkı yapılabilir. pÜnda gösterilen 5 metre bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum kat|ar YaPı|amaz."

hükümleri bulunmaktadır. Dolayısıyla imar planı değişikliği öncesindeki plan koŞullarına göre 2|4 Parsel

alanında; yer üstünde 6 kat, 28.00 m. yükseklik, TAKS: 0.50, KAKS-Emsal: 3.00 yapılaşma koşullarlna sahip

Resmi Kurumla ilgili bina/binalar ve yer altında en az l (bir) kat otopark yapılabilmektedir. 214 Parsel imar

planı değişikliği öncesinde, belirtilen yapılaşma koşullarına sahip bir alandır. Dolayısıyla 214 Parsel, önceden

b" yup,Üş1naya konu bir alan olup, imar planı değişikliğiyle yapılaşmaya konu hale getirilmemiŞtir. Bu

oegİşlİ<ıit oncesinde KAKS: 3.00 değerinin tamamına yakın bölümü yer üstünde YaPılacak Resmi Kurumla

iıglıi uinaıuinalarda kullanılabilecek durumda iken; plan değişikliği sonrasında KAKS: 3.00 değerinin

tamamına yakın bölümü yer altında yapılacak katlı otoparkta kullanılacaktır.

Söz konusu dilekçelerde maddeler halinde belirtilen itiraz konularına ilişkin gerekli aÇıklamalar aŞağıda

yapılmıştır:

24.04.2020 tarih ve 1757 kayıt nolu dilekçeye ilişkin olarak;

,,1_ Bölgede yeraltı suyunun statik seviyesinin tabii zeminden itibaren 10.00 m. civarında olması

nedeniyle y..uıt,ndu 3 katlı otopark için kazı derinliği bu seviyelerde olacağı iÇin Yeraltı suYu ProblemiYle

karşılaİılacağı,, belirtilmiştir. B-tılgede yapılan zemin etüdlerinden yeraltı su seviYesinin l6 metre, statik

seviyenin 12 metre olduğu anlaşılmaktadır. (04.11.2015 tarihli Servi Mahallesi, l9 pafta,663 ada,2l5 Parsel

Hükümet Konağı zemin 
"1tıdtı, 

sayfa 7) (15.05.2015 tarihli Alt geçitlerin zemin etüdü, sayfa24 - saYfa 68) Katlı

otopark temel altı kotu yaklaşık _10 metrede planlanmış ve yeraltı su seviyesi üzerinde oluŞturulmuŞtur. AYrlca

bölgede önceden yapılan -3 kath otoparkta yeraltı suyu İle ilgİlİ sıkıntı yaşanmamıŞtır.

,,2- söz konusu proje alanı, plan notlarına göre aynı zamanda parsel ön yaklaşma mesafeleri ve dahi

kendi parsel sınırları orİrnda yol alanı altında düzenlenebilir denilerek EK-l'de verilen KütahYa YerleŞim alanı
.,Taşkın saha sınırr haritası"nda sarıdere taşkın sınırı güzergahında yer alması nedeniyle yüzey sularından

etkiİeşimi göz ardı edilerek belirlenmiştir." denilmektedir. Yeraltı otopark alanı Sarıdere kanal alanından 30

metre uzaklıkta ve Sarıdere taşkın alanı dışında yer almaktadır. Kentimizde 6306 saYıll Afet Riski Altındaki

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında |7.04.20|3 tarih ve 201,3l4678 saYılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile belirlene n 12 adetbölge ve 9 adet dereleri içeren Riskli Alanlar bulunmaktadır. Söz konusu Sarıdere

bölgesinde herhangi bir Riskli Alan bulunmamaktadır.
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"3- Bölgede kendini tutamayan kumlu ve çakıllı bir zeminin olması nedeniyle 3 metreden derin kazılarda
kazının güvenle yapılabilmesi ve çevredeki yapıların ve asfalt yolların etkilenmemesi (çökme-kayma-devrilme)
için bu geniş meydanın tüm çevresi iksa kazık-ankraj sistemi ile desteklenmesi gerekecektir. Ancak bu, son

derece ciddi maliyetli bir iştir. Karlzarar hesabının başta Belediye Meclisimiz olmak üzere kamuoyunun, STK
ve ilgili Meslek Odalarının da görüşleri alınmadan E emsal değerinin belirlenmesi ileride telafisi mümkün
olmayan zarar|ara neden olacağı hususları" belirtilmiştir. Yeraltı otopark inşası 3 kat yerine tek katlı yapılsa
dahi iksa sistemi yapılacağı öngörülerek 3 katlı yapılması durumunda oluşacak iksa farkı üzerinden
değerlendirme yapmak gerekir. Yapılan bu değerlendirme sonucu artan maliyetin 3 kat planlanmasına uygun
olacağı düşünülmektedir. Söz konusu plan değişikliğinde E (emsal) değerine ilişkin herhangi bir değişiklik
yapılmamıştır. Söz konusu alanın plan değişikliği öncesindeki E (emsal) değeri (E:3.00) aynen korunmuştur.
İmar planı değişiklikleri Belediye Meclisi tarafından yapılmakta olup; halkın temsilcisi olan Belediye Meclis
üyelerinden oluşmaktadır. Plan değişikliği öncesinde konu, herbirisi dalında uzman mimar ve mühendis Meclis
üyelerinden oluşan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafindan değerlendirilmektedir. İlgili meslek mensubu
üyelerden oluşan bu komisyonun toplantılarına Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası temsilcileri de

katılmaktadır.

"4- Söz konusu yeraltı katlı otoparkına giriş çıkışın doğrudan doğruya Menderes Caddesi'nden
sağlanması son derece yanlıştır. Trafik akışına engel olması ve trafiğin kilitlenmesi bir yana kazalara neden
olacağı" belirtilmiştir. Kütahya Valimizin başkanlığında Belediye Başkanımız ve ilgili kurum-kuruluş (İl

Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), STK ve ilgili Meslek Odalarının da katıldığı
toplantılarda otopark giriş-çıkışlarında oluşabilecek trafik sıkışmalarını engellemek amacıyla mevcut giriş-çıkş
alanlarının belirlenmesi ve trafik yükünü azaltmak için otoparka 2 ayrı noktadan giriş-çıkış sağlanması
konusunda fikir birliğine varılmış ve çalışma son haline getirilmiştir.

Dilekçenin son paragrafinda da "214 parse| nolu taşınmaza ait imar planı değişikliğine 3|94 sayılı İmar
Kanununun Planh Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine aykırı olarak yapı yaklaşma mesafelerini ihlal eden, imar
yollarına tecavüzlü ve ayrıca yukarıda maddeler halinde belirttiğim nedenlerden dolayı itiraz ediyorum."
denilmektedir. Yapı yaklaşma mesafeleri parsellerin üstünde yapılacak yapılara ilişkin sınırlamaları
belirlemektedir. Otopark Yönetmeliği'nin 3. maddesinde "k) Yeraltı otoparkı: Yol, meydan, yeşil saha, parklar
ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya tahsisli taşınmazların bahçelerinin, tamamen tabii zemin veya tesviye
zeminin altında kalmak izere, uygulama imar planı kararı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu ve zemin
yaplsı dikkate alınarak, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü bırakılmak, mevcut

dokuya zarar vermemek ve ilgili standartları sağlamak şartı ile yapılan kapalı otoparkları, ifade eder." şeklinde
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla yol alanlarının altında da yeraltı otoparkı düzenlenebilmektedir.

27 .04.2020 tarih ve 1 8l 1 kayıt nolu dilekçeye ilişkin olarak;

"2- |tiraza konu imar planı değişikliklerinin müvekkillerinin maliki bulunduğu Servi Mahallesi, 663 ada,

200 parselde bulunan işyeri niteliğinde olan taşınmazları olumsuz olarak etkilediği" belirtilmiştir. 200 parsel

a|anı itiraza konu 3032 ve 3032_A nolu imar planı değişikliği sınırları dışında kalmakta olup; parselde herhangi

bir değişiklik yapılmamıştır. İtiraz nedeninin 200 parsel bölgesinin 1/000 ölçekli uygulama imar planındaki
gösterim tekniği ile l/5000 ölçekli nazım imar planındaki gösterim tekniği arasındaki farklılıktan kaynaklandığı
değerlendirilmekte olup; bu durum plan ölçekleri arasındaki gösterim tekniği farklılığından kaynaklanmaktadır.

Aynı maddede "Servi Mahallesi, 663 ada, 214 parse| üzerinde veya altında herhangi bir yapının inşa

edilmesi, yeni oluşturulmaya çalışılan şehir siluetine aykırı olacağı" belirtilmiştir. Söz konusu imar planı

değişikliği kamu yararı amacına yönelik olup; kent merkezinde yaşanan otopark problemlerine çözüm üretmek

amacıyla 214 parselde yeraltında otopark yapılması, parsel üzerinde ise meydan düzenlemesi yapılması
planlanmaktadır.

"3- Kütahya Belediyesine ait taşınmazın yıkılıp; yeraltı otoparkı yapıldığı, üzerine de hiçbir şekilde
kullanışlı olmayan, göze hitap etmeyen ve gerek Belediyemizi ve gerekse hizmetten yararlanan vatandaşlarımızı
zarara uğraffığı" belirtilmiştir. Bahse konu alan eski Belediye binasının bulunduğu alan olup; itiraza konu 3032

ve 3032_A nolu imar planı değişikliği sınırlan dışında kalmaktadır. Yapılan plan değişikliğiyle ilgisi
bulunmamaktadır.

"4- Her ne kadar yap işlet devret şeklinde dahi olsa itiraza konu 663 ada,214 parsel üzerine yapılacak
yapıların çevre esnafa, taşınmaz sahiplerine ve Kütahya iline zarar vereceği kanaatindeyiz" denilmektedir. Söz
konusu imar planı değişikliği kamu yararı amacrna yönelik olup; kent merkezinde yaşanan otopark
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"5- İlgili taşınmaz, ilk kamu binası yapılırken kamulaştırılmış olup, taşınmazın ticari alan olarak plan

değişikliğine gidilmesi de ayrıca mevzuata aykırıdır. Zira zamanında pek çok Kütahyalının mülkleri, ev, dükkan

vb. kamu yararı kararı ile kamu binası yapılmak üzere kamulaştırılmış olup, işbu taşınmaz kamu yararı dışında
kullanılamaz,Ticari alan olarak ruhsatlandırı|amaz." denilmektedir. Yeraltı otoparkı kamu yararı ilkesine uygun

bir yapı olup, kent merkezinde yaşanan otopark ihtiyacının yarattığı problemlere çözüm üretilmesi amacıyla
yapılmaktadır. Söz konusu taşınmaz kamu yarafl amacıyla kullanılacak olup, kamu yararl dışında
kullanılmayacaktır. Projenin yap işlet devret modeliyle yapılmasının kamu yararını ortadan kaldıran bir yönü

bulunmamaktadır. Yeraltı otoparkının işletilmesiyle ilgili ticari faaliyet dışında, yer üstünde ticarethane

niteliğinde bir yapı projede bulunmamaktadır. Yer üstünde yapılacak düzenleme tamamen kamu hizmetine

uygun olacaktır.

"6- Her ne kadar belirlenen imar değişikliğine karşı Sayın Başkan Alim IŞIK 06.03.2020 tarihli 2. dönem

3. olağan Belediye Meclis Toplantısında; '...ticari kaygı olmadığı, şehrin MEYDAN anlayışına ters bir
yapılaşmanın yapılmayacağını...'dile getirmiş olsa da; gelinen noktada itiraza konu 663 ada,214 parsel alanı
içinde HiÇBiR YAPININ olmaması gerektigi kanaatindeyiz." denilmektedir. Söz konusu imar planı değişikliği
kamu yararı amacına yönelik olup; kent merkezinde yaşanan otopark problemlerine çözüm üretmek amacıyla
2l4 parselde yeraltında otopark yapılması, parsel üzerinde ise meydan düzenlemesi yapılması planlanmaktadır.

Meydan düzenlemesi kapsamında parselin yer üstündeki kısmında tören alanı, anfi tiyatro, peyzaj düzenlemesi,

oturma yerleri, yürüyüş yolu vb. düzenlemeler yer alacaktır.

"7- Müvekkillerinin sahibi olduğu Servi Mahallesi, 663 ada,200 parselde değişiklik yapıldığı; ilan ile
askıya çıkarılan İ. Oeg. No: 3032_4 No'lu plan görüntüsünde müvekkilinin sahip olduğu parsel ve parsel

arkasındaki otopark alanının birleştirildiği, parselin bir kısmının yol olarak göründüğü" belirtilmektedir.
Yukarıda da açıklandığı üzere 20O parsel alam itiraza konu 3032 ve 3032_4 nolu imar planı değişikliği sınırları
dışında kalmakta olup; parselde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. İtiraz nedeninin 200 parsel bölgesinin
1/000 ölçekli uygulama imar planındaki gösterim tekniği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planınındaki gösterim

tekniği arasındaki farklılıktan kaynaklandığı değerlendirilmekte olup; bu durum plan ölçekleri arasındaki
gösterim tekn iği farkl ı l ığından kaynaklanmaktadır.

"8- Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ile Kültür Yatırımlarının ve Girişİmlerinin
Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'e atıfta bulunulmakta, Kültür tesisinin bir diğer ifade ile

kültürel tesis alanı olduğu belirtilerek, 'Kültür tesisi: Kanunda tanımlanan ve nitelİklerİ bu Yönetmelikte

belirtilen kültür yatırımı veya girişimi kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirildiği Bakanlıkça belgelendirilmiŞ

olan, yapı ve mekanlar ile bunların tamamlayıcı unsurlarını ve eklentilerini...' şeklinde tanımlandığı

belirtilmekte; buna göre 2|4 parselde yapılması öngörülen değişiklik ile "...Parselin tamamı ticari olarak ilgili
Belediyesince ruhsatlandırılabilir." şeklinde (plan notu) olduğundan yapılan değişikliğin bu Kanun ve
yönetmeliğe aykırı olduğu" belirtilmektedir. (Aynı gerekçeler 18l2 kayıt nolu dilekçenin 7. ve 8. maddeleri ile

1813 kayıt nolu dilekçenin 5. maddesinde de belirtilmiş olup; aşağıdaki paragrafta yapılan açıklama aynı

zamanda bunlara yönelik olarak da yapılmıştır.)

Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu'nda "Bu Kanunun amacı; bireyin ve toplumun kültürel

gereksinimlerinin karşılanmasını; kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korunmasını ve

sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini; kültürel İletİşİm ve etkİleşİm ortamının

etkinleştirilmesini; sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi, toplumun bu değerlere ulaŞım olanaklarının

yaratılması ve geliştirilmesini; ülkemizin kültür varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir

unsur olarak değerlendirilmesi, kullanılması ile kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür

yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesini sağlamaktır." denilmekte; Kanunun 2. Maddesinde de, "Bu
Kanun; münhasıran bu Kanunun amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan yerli veya yabancı tüzel

kişilerin yatırım veya girişimlerinin teşvik edilmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesi işlemlerine ilişkin usul

ve esasları kapsar." denilmektedir. Atıf yapılan Yönetmelikte ise "Bu Yönetmeliğin amacı; BakanlıkÇa (Kültür

ve Turizm Bakanlığı) teşvik edilecek kültür yatırım ve girişimlerinin belgelendirilmesine ilişkin ilke ve esasları

belirlemek, asgari nitelikleri tespit etmek, külttlr yatırım ve girişimlerini geliştirmek ve kalitesini
yükseltmektir." şeklinde tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, anılan Kanun ve Yönetmeliğin münhasıran Kültür
Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik etmek ve Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesi ve

Niteliklerine dair hususlara ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. İmar planı ve değişiklikleri İmar Kanunu ve ilgili
yönetmelikleri kapsamında düzenlenmektedir. 2|4 parsel alanında yer altında yapılacak otopark ve yer üstünde
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"g- Müvekkillerinin 65 yaş ijzeri olduğu, kronik rahatsızlıkları bulunduğu, plan değişikliğinin
müvekkilinin aleyhine olduğu" belirtilmiştir. Yukarıda açıklandığı izere 200 parsel a|anı itiraza konu 3032 ve

3032_A nolu imar planı değişikliği sınırları dışında kalmakta olup; parselde herhangi bir değişiklik
yapılmamıştır.

"10- Yapılan planlamanın uluslararası pandemi sonrası gerek çevre parseller sahiplerinin gerek çevre
esnafin gerekse Kütahya halkının düşünce ve görüşleri alınmak suretiyle yapılması" talep edilmektedir. İmar
planı değişiklikleri Belediye Meclisi tarafindan yapılmakta olup; halkın temsilcisi olan Belediye Meclis
üyelerinden oluşmaktadır. Plan değişikliği öncesinde konu, herbirisi dalında uzman mimar ve mühendis Meclis
üyelerinden oluşan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafindan değerlendirilmektedir. İlgili meslek mensubu

üyelerden oluşan bu komisyonun toplantılarına Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendis|eri Odası temsilcileri de

katılmaktadır.

2'I .04.2020 tarih ve 18l2 kayıt nolu dilekçeye ilişkin olarak;

"2-itiraza konu nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin maliki bulunduğu Servi Mahallesi, 104

ada, 64 parselde bulunan işyeri niteliğinde otel binasını ve otele bağlı tüm taşınmazları olumsuz olarak
etkilediği" belirtilmiştir,3032 ve 3032_A nolu imar planı değişikliği2|4 parselle ilgilidir. 64 parselde herhangi

bir değişiklik yapılmamıştır. 3032_4 nolu nazım imar planı değişikliği gösteriminde 64 parselin bir kısmı plan

değişikliği sınırları içinde görünmekte ise de; bu durum l/5000 ölçekli naz|m imar planındaki koordinat
kayıklığından dolayı sehven oluşmuş olup; işleme esas bir durum bulunmamaktadır. Söz konusu plan değişikliği
öncesi ve sonrasında 64 parselin imar hatlarında, kullanım kararında vb. herhangi bir değişiklik
bulunmamaktadır. Bu durum 3032 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde de açıkça
görülmektedir.

*3- 26.03.2020 tarihinde ilan ile askıya çıkarılan İ. neg. No: 3032_4 No'lu plan görüntüsünde sahip

olduğu parselin bir kısmı ve parsel arkasında bulunan taşınmazların görünmediği ve hatta taşma olduğu"
belirtilmektedir. Yukarıdaki paragrafta açıklanan hususlara ilave olarak bu durum nazım ve uygulama imar
planının gösterim tekniğindeki farkhlıktan kaynaklanmaktadır. Maliki olduğu belirtilen parselde herhangi bir
değişiklik yapılmamıştır.

"4- İlgili taşınmaz, ilk kamu binası yapılırken kamulaştırılmış olup, taşınmazın ticari alan olarak plan
değişikliğine gidilmesi de ayrıca mevzuata aykırıdır. Zira zamanında pek çok Kütahyalının mülkleri, ev, dükkan

vb. kamu yararı kararı ile kamu binası yapılmak üzere kamulaştırılmış olup, işbu taşınmaz kamu yararı dışında
kullanılamaz,Ticari alan olarak ruhsatlandırılamaz." denilmektedir. Yeraltı otoparkı kamu yararı ilkesine uygun
bir yapı olup, kent merkezinde yaşanan otopark ihtiyacının yarattığı problemlere çözüm üretilmesi amacıyla
yapılmaktadır. Söz konusu taşınmaz kamu yarafl amacıyla kullanılacak olup, kamu yarafl dışında
kullanılmayacaktır. Projenin yap işlet devret modeliyle yapılmasının kamu yararını ortadan kaldıran bir yönü
bulunmamaktadır. Yeraltı otoparkının işletilmesiyle ilgili ticari faaliyet dışında, yer üstünde ticarethane
niteliğinde bir yapı projede bulunmamaktadır. Yer üstünde yapılacak düzenleme tamamen kamu hizmetine
uygun olacaktır.

"5- Her iki plan değişikliğinde de açıkça 663 ada, 214 parsel üzerinde yapılacak değişiklikten
bahsedilmiş olsa da planlarda açıkça otel ve çevresinin USULSÜZ şekilde değiştirildiği ortadadır. Bu nedenle
her iki uygulama imar ve nazım planlarına İrİnaZ EDİYORUM." denilmektedir. 3032 ve 3032_A nolu imar
planı değişik|iği 2l4 parselle ilgilidir, Otel ve çevresinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Otelin
bulunduğu 64 parsele ilişkin hususlar yukarıdaki paragraflarda açıklanmıştır.

"6- Mülkiyet hakkının alenen ihlali söz konusudur. Çizim hatası olamayacak nitelikteki bir imar
değişikliğinin bu denli özensiz yapılması ve ülkenin içinde bulunduğu bulaşıcı hastalık zamanına denk
getirilmesi tümüyle çevre parsel sahiplerinin, esnafın zararınadır." denilmektedir, 3032 ve 3032_4 nolu imar
planı değişikliği 214 parselle ilgilidir. Otel ve çevresinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Otelin
bulunduğu 64 parsele ilişkin hususlar yukarıdaki paragraflarda açıklanmıştır.

"9- itiraza konu 2l4 parsel üzerine kalıcı hiçbir yapının yapılmaması gerekir. Bu şekilde şehrimizin
gizel, yeşil bir meydana sahip olması gerekir." denilmektedir. Söz konusu imar planı değişikliği kamu yararı
amacrna yönelik olup; kent merkezinde yaşanan otopark problemlerine çözüm üretmek amacıyla 214 parselde
yeraltında otopark yapılması, parsel üzerinde ise meydan düzenlemesi yapılması planlanmaktadır. Meydan
düzenlemesi kapsamında parselin yer üstündeki kısmında tören alanı, anfi tiyatro, peyzü düzenlemesi, oturma
yerleri, yürüyüş yolu vb. Jüzenlemeler yer alacaktı r, A lLf qfl,t



27.04.2020 tarih ve l813 kayıt nolu dilekçeye ilişkin olarak;

"1- Öncelikle yeni yapılan MEYDAN DÜZENLEMESi, KORLrNMASI GEREKEN rÜLrÜn VARLIĞI
OLAN KÜTAHYA\IIN SİMGESİ OLAN VAZO'nun çok yakını olup, öncelikle Anıtlar Kurulu'ndan mevzuata
uygun olarak gerekli iznin alınıp alınmadığı hususu tarafımızca bilinmemektedir." denilmektedir. Anıtlar
Kurulu'ndan (Koruma Bölge Kurulu) izin alınıp alınmadığına ilişkin olarak; söz konusu imar planı değişikliği
Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21,02.2020 tarih ve 5686 sayılı kararıyla uygun
görülmüştür.

"2- Yer altına yapılacak olan otoparkın, yeraltı sularının bulunduğu, hemen yakınından çay sularının
geçtiği alan olması nedeniyle teknik açıdan sorun teşkil edeceği kanaatindeyiz." denilmektedir. Bölgede yapılan
zemin etüdlerinden yeraltı su seviyesinin l6 metre, statik seviyenin 12 metre olduğu anlaşılmaktadır.
(04.11.2015 tarihli Servi Mahallesi, 19 paf\a,663 ada,215 parsel Hükümet Konağı zemin etüdü, sayfa 7)

(15.05.2015tarihliAltgeçitlerinzeminetüdü, sayfa24 -sayfa68)Katlıotoparktemelaltıkotuyaklaşık-10
metrede planlanmış ve yeraltı su seviyesi üzerinde oluşturulmuştur. Ayrıca bölgede önceden yapılan -3 katlı
otoparkta yeraltı suyu ile ilgili sıkıntı yaşanmamıştır.

"3- İlgili taşınmaz, ilk kamu binası yapılırken kamulaştırılmış olup, taşınmazın ticari alan olarak plan

değişikliğine gidilmesi de ayrrca mevzuata aykırıdır. Zira müvekkillerimin murisi AHMET REMZİ
ÖzırauııaCU'ya ait olan dükkan, kamu yararı kararı ile kamu binası yapılmak üzere kamulaştırılmış olup, işbu

taşınmaz kamu yararı dışında kullanılamaz. Ticari alan olarak ruhsatlandırı|amaz." denilmektedir. Yeraltı
otoparkı kamu yararı ilkesine uygun bir yapı olup, kent merkezinde yaşanan otopark ihtiyacının yarattığı
problemlere çözüm üretilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu taşınmaz kamu yararı amacıyla kullanılacak olup,

kamu yararı dışında kullanılmayacaktır. Projenin yap işlet devret modeliyle yapılmasının kamu yarannı ortadan

kaldıran bir yönü bulunmamaktadır. Yeraltı otoparkının işletilmesiyle ilgili ticari faaliyet dışında, yer üstünde

ticarethane niteliğinde bir yapı projede bulunmamaktadır. Yer üstünde yapılacak düzenleme tamamen kamu

hizmetine uygun olacaktır.

"4- ...ilan ile askıya çıkarılan İ. »eg. No: 3032_4 No'lu plan görüntüsünde müvekkilimin sahip olduğu
parsel ve parsel arkasındaki otopark alanı birleştirilmiş ve müvekkilimin malik olduğu parselin bir kısmı yol
olarak görünmektedir." denilmektedir. 3032 ve 3032_A nolu imar planı değişikli$i 214 parselle ilgilidir. Bu
parsel dışında başka herhangi bir parselde değişiklik yapılmamıştır. Bahse konu itiraz nedeninin 1/000 ölçekli
uygulama imar planındaki gösterim tekniği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planınındaki gösterim tekniği
arasındaki farklılıktan kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

"6- Müvekkillerinin 65 yaş izeri olduğu, kronik rahaatsızlıkları bulunduğu, plan değişikliğinin
müvekkilinin aleyhine olduğu" belirtilmiştir. Yukarıda da açıklandığı üzere 3032 ve 3032_A nolu imar planı
değişikliği 214 parselle ilgilidir. Bu parsel dışında başka herhangi bir parselde değişiklik yapılmamıştır.

"7- Yapı|an planlamanın uluslararası pandemi sonrasr gerek çevre parseller sahiplerinin gerek çevre
esnafin gerekse Kütahya halkının düşünce ve görüşleri alınmak suretiyle yapılması" talep edilmektedir. İmar
planı değişiklikleri Belediye Meclisi tarafindan yapılmakta olup; halkın temsilcisi olan Belediye Meclis
üyelerinden oluşmaktadır. Plan değişikliği öncesinde konu, herbirisi dalında uzman mimar ve mühendis Meclis
üyelerinden oluşan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafindan değerlendirilmektedir. İlgili meslek mensubu

üyelerden oluşan bu komisyonun toplantılarına Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası temsilcileri de

katılmaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı Servi Mahallesi, 19 pafta, ı

Meclisimizin 06.03.2020 tarih ve 1l4 sayılı kararı ile onaylanan 3032 ve
askı süresi içinde ve dışında yapılan itiraz|ar, uygun görülmemiştir.

663 ada,214 parsel alanında Belediye
:3032_A nolu imar planı değişikliğine

lfi"hatcçel Şec}..Bil gilerinize arz ederiz,

Serda BALY|LD|Z Süleyman ÇANKAYA Ruhsen KIIİ4DALI
Ranbdtor

şh eteLcleıi tL{e4İr
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.04.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Bölcek Mahallesi 243 ada 20 parsel numaralı alanında imar planı değişikliği konusu incelendi,
yapılan görüşmeler sonunda;

Bölcek Mahallesi 243 ada 20 parsel numaralı, imar planlarında İbadet Yeri TAKS:
Aranmayacaktır KAKS:2.00 Yençok: Serbest lejandlı alanda; Belediye Meclisimizin 0510212020
tarih 54 sayılı kararıyla, parsel alanının güneydoğusunda 3 metre çekme mesafesinin içinde,
OEDAŞ'ın 05lI2l2020 tarih 89393 tarihli yanfl ve İl ırıtıftülüğünün de 2310|12020 tarih E.86050
sayılı yazısı ile uygun görüşleri alınarak imar planı değişikliği onaylanıp, söz konusu alanda trafo
alanı düzenlenmişti. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 0410312020 tarih 102613 sayılı ya^sı;
"İlgi sayınız ve ekleri ile Belediye Meclisi 05.02.2020 tarih ve 54 sayılı kararı ile ilimiz bolcek
Mahallesi 243 ada 20 parsel numaralı taşınmazın güneydoğusunda 3 metrelik çekme mesafesi
içerisinde trafo alanı düzenlenmesine ilişkin imar plan değişikliğinin onaylandığı bildirilmiştir.
Devam eden cami inşaatı nedeniyle söz kanusu trafo taşınmazın güneydoğu tarafına kaydırılarak
tesis edilebilmiştir. Yazımız ekinde trafonun tesis edildiği alanın koordinatları gönderilmekte olup,
plan tadilatının ekte gönderilen koordinatlar dikkate alınarak tashih edilmesi hususunda; gereğini
arz ederim. " şeklindedir.

Bu nedenle söz konusu Bölcek Mahallesi 243 ada 20 parsel alanında kaydırılarak tesis
edilen trafo alanı imar planı dtizenlenmesi için İl lırltıttılııgünden |6.04.2020 tarih E.3 17786 sayılı
yazısıy|a görüş alınmış olup, herhangi bir sakınca olmadığı bildirilmiştir. Trafo alanı yerinde
kaydınlarak tesis edildiği için Belediye Meclisimizin 05/0212020 tarih 54 sayılı kararıyla onaylanan
3017 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi ve söz konusu alanda OEDAŞ'ın yazısında
belirtildiği şekilde kaydırılarak trafo alanı düzenlemesine yönelik l/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca
onaylanmasr hususunu,

Bilgileriniz e arz ederiz.

Serda BALYILDIZ Rüsen KUMDALI

Bilal YURTTAŞElif DEMiRELLi

W

Süleyman ÇANKAYA
Yard.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 07.05.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Bölcek Mahallesi 3954 ada 3 parselin kuzeyindeki alanda imar planı değişikliği konusu incelendi,
yapılan görüşmeler sonunda;

Bölcek Mahallesi 3954 ada 3 parselin kuzeyindeki alan ile ilgili 28.04.2020 tarihli ve |822
kayıt numaralı dilekçe;"Bahçelievler Mahallesi Şair Şeyhi Bulvarı Yeni Emniyet Müdürlüğü Binası
yanndaki Altınpark Konutları'nda ikamet etmekteyim. Sitemizin çevresindeki alan imar planında
'yol' olarak görülmektedir. Oysa pratikte buraya yol yapılması mümkün değildir. İmar planının bu
gerçeğe uygun olorak tanzim edilmesini ve buraya 'yeşil alan'yapılmasını yöneticisi bulunduğum
90 daireli sitem adına talep etmekteyim. Gereğini arz ederim." şeklindedir. Söz konusu talep,
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmliği ile ilgili mevzuat
kapsamında değerlendirilmiştir.

Bölcek Mahallesi 3954 ada 3 parselin kuzeyindeki talebe konu alan yüriirlükteki imar
planında yol alanında kalmaktadır. Söz konusu 3954 ada 3 parselin kuzeyindeki alanda yaklaşık 390
m2 Park Alanı düzenlenmesine yönelik l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği uygun
görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasr hususunu,

Bilgileriniz e arz ederiz.

lal YURTTAŞ

W

Süleyman ÇANKAYA

W
Ruhsen MDALI

Ri ortör

Elif DEMİRELLİ

BULUNMADİ

Serda BAL YILDIZ
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İmar ve Bayndırlık Komisyonumuzun |3.05.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Yoncalı Mahallesi |25 ada 1 parselin kuzeyinde, 163 ada 8 parselin güneyinde, 151 ada l parselin
kuzey doğusunda, 176 ada l parselin doğusunda,209 ada l parselin doğusunda ve Enne Müallesi l74
ada l parselin batısında imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş nin |810212020 tarih, 100496 sayılı yazısı ve ekindeki haritalar
etüt edilmiştir. Söz konusu yazıy|a, Yoncalı ve Enne Mahallelerinde; yazı ekindeki haritadaki

şekilleriyle, trafo alanlarının düzenlenmesine yönelik imar planı değişiklikleri talep edilmiştir. Talepler
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ilgili mevzuat kapsamında
değerlendirilmiştir. Talep trafo alanları; halihazır durum, kadastral sınırlar ve imar planları göz önünde
bulundurularak etüt edilmiştir.

Yoncalı Mahallesi I25 ada 1 parselin kuzeyinde, 163 ada 8 parselin güneyinde, 151 ada 1

parselin kuzey doğusunda, 176 ada l parselin doğusunda ve Enne Mahallesi I74 ada 1 parselin
batısında talep edilen trafo yerleri yürürlükteki imar planında park alanında, Yoncalı Mahallesi 209 ada
l parselin doğusunda talep edilen trafo yeri de yürürlükteki imar planında otopark alanında
kalmaktadır. Park Alanında kalan trafo yerleri için, Park Bahçeler Müdürlüğümüze görüş sorulmuş
olup, Park Bahçeler Müdürlüğünnn29.04,2020 tarihli ve E.l38 sayılı yazısıyla da söz konusu alanlarda
trafo alanı düzenlenmesinde sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda Yoncalı Mahallesi 125
ada 1 parselin kuzeyindeki, l63 ada 8 parselin güneyindeki, 151 ada 1 parselin kuzey doğusundaki, |76
ada 1 parselin doğusundaki ve 209 ada 1 parselin doğusundaki park alanlarında trafo alanı
düzenlenmesine ve Yoncalı Mahallesi 209 ada 1 parselin doğusundaki otopark alanında trafo alanı
düzenlenmesine yönelik l/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği uygun görülmüş olup; 3194
Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca onaylanması hususunu

Bilgileriniz e arz edeiz,

Ruhsen KUMDALI

Elif DEMİRELLİ

Serda BALYILDIZ Süleyman ÇANKAYA

BuLuN$JtADl

Bilal YURTTAŞ
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İmar ve Bayındırlık Komisyonum,ızun 30.04.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
30 Ağustos Müallesi, 586 ada bölgesinde imar planr değişikliği, mtlracaat dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonunda;

30 Ağustos Mahatlesi, 586 ada bölgesinde uygulama imar planlanndaki İkokul alanrnın
güneyinde, paık ve ağaçlandınlacak alan bulunmakadıı Bu bölgeden 6306 sayılı Afet Riski
Altındaki Alanlann Dönüşti.irülmesi Kanun kapsamındaki dere yatağına ilişkin riskli alan ile ilgili
kanal projesi geçmektedir. Söz konusu bölgede kayık_lıklann giderilerek, 98 m2 lik park alaru ile
ağaçlandırılacak alanda yol alanlannrn diizenlenmesi , azalan park alanının karşılanması için
ağaçlandırılacak alanda 98 m2 lik park alanı oluşfurulması ; yönlerindeki uygulama imar planı
değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayıh İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyannca
onaylannası hususrınu,

Bi l gi lerinize arz edeiz.

Serda BAL YLLDIZ Süleyman ÇANKAYA Ruhsen KU

rrt};W ffi-
Rap

Elif DEMİRELLi ilal YURTTAŞ
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 07.05.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,

Alipaşa mahallesi, 7 pafta,67 adada, Hamidiye Müallesi, 137 pafta,773 ada,28 parselde; imar
planı değişiklikleri dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Uygulama imar planlarında; Alipaşa mahallesi,'7 pafta, 67 adada, 1.332 m2 otopark alanı
ve batı kesiminde de park alanı bulunmaktadır. Hamidiye Mahallesi, |37 pafta, 773 ada, 28

parselde ise park ve ağaçlandırılacak alan yer almıştır. Nazım imar planlannda söz konusu

uygulama imar planlarındaki kullanımlar ve ilgili hususlar belirlenmiştir. Aşağıda açıklanan
uyğulama imar planı değişikliklerinin tamamı, I.III Etap Uygulama İmar Planlarının içerisindedir.

İmar Kanununda yapılan en son değişiklikler 2010212020 tarih ve 31045 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır. Bu değişiklikler sonucunda Kanunda Ek madde 8 de plan değişikliği ile
ilgili hususlar yer almıştır. Söz konusu madde sonunda da "..... kamu yatırımları ile kamu
mülkiyetindeki alanlarda, ........ plan değişikliklerinde bu madde hükümleri uygulanmaz." hükmü
getirilmiştir. Bu bağlamda, aşağıda açıklanan imar planı değişikliklerinde, İmar Kanununun ek 8.

maddesinde belirtilen diğer hususlarla birlikte, değer artışı da bulunmamaktadır. Mekansal Planlar
Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinde; " İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı
alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçülttllmesi
ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle
yapılabilir...." hükmü yer almıştır. Konu; 3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve ilgili mevzuatı kapsamında değerlendirilmiş olup;

Alipaşa mahallesi, 7 pafta,67 adada, otopark alanında , 1.050 m2 lik Ticaret Alanı ( Yençok:
6.50 m)nın düzenlenmesi, kitle ölçülerinin maksimum olarak, bahçe mesafelerinin minimum olarak
uygulanması kriteriyle, bina kitle ölçüleri 5.80 m., 5.91 m. olan yay şeklinde iki adet binanın taban
alanının, aralarında 2.34 ve 4.65 metre mesafe bırakılarak belirlenmesi, güney kesimde cephe
işaretinin tasarlanması, " İfraz, çıkma ve çatı arası kullanımı yapılamaz" şeklinde plan notunun
oluşturulması, batı kesimdeki park alanında 29 m2 yol alanı dtizenlenerek aynı miktarda yol
alanında park alanı düzenlenmesi, taşıt trafiği izlerinin diizenlenmesi, kuşuçumu yaklaşık 1.4 km.
mesafede , Hamidiye Mahallesi, l37 pafta,773 ada,28 parselde; azaları otopark alanı karşılığında
Kültür ve Sosyal Tesis Alanına birleşik böltimde yer altı otopark yeri gösterilerek, Park alanınında
minimum 1.332 m2 yer altı otoparkı yapılacaktır, şeklinde plan notunun oluşturulması, artan
yoğunluğun karşılanması için ağaçlandırılacak alanda 250 m2lik park alanı planlanması,
yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliği; uygun görülmüş
olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyartnca onaylanmasr hususunu,

Bilgileriniz e arz edeiz.

Serda BALYILDIZ Süleyman ÇANKAYA
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LMAR YE BAYINDIRLIK KOMİSYONL] R{PORLİ
İmar ve Bayındırhk Komisyonumuzun 13.05.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantrsında,

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1463 ada, 6 ve 7 parselllerde imar plaru değişikliği, müracaat dosyası
incelendi. yapılan görtişmeler sonunda;

Kütahya Esnaf ve Sanatkarlarr Odalan Birliğinin 72.05.2ü20 tarih, 1941 kayıt nolu yazrsr_yla,
i163 ada 6 parselin 32BB,7a m2 ük kısmı nıevcut binanın buiıınduğu aian "Esnaf ve

Sanatkarları ()cİaları Birliği Sosyal ve İdari Teşisleri Alaııı" a_l;rılıp, ]463 oda 6-7 parsellerin ekte
taslak plan değişikliği teklifinde olduğu gibi kalan hsmı 9l] m2 yol, 887,t] m2 park, 6055, 04 m2
si kanut alanı olacak şekilc}e plan değişikliği yapılmasını talep ediyoruz. Konut alanı yapılaşma
koşıılı.ı ]0 kaL bina kiitleleri pland işlenecek olup toplaın inşaai alanı ]5664 m2 çıl"ııa ve rııüüzhar

çatı vdlııidınaz şekiincİe _yapıİacaiı pian değışii;iiğı kızrşıitğında i46-i aab 6-7 parseiiercien gii m}
yol, 887, i l m2 park , yerinde terk , Kırgıllı iv{alıallesi 3 ] 14 ada 68 parsei 23824, 36 tarla, ] üOüOa7
TL(Bir milyon Türk lirası) veya karşılığı daireyi vermeyi taahhüt ediyoruz. Plan değişikliği
teklifimizin değerlendirilerek gereğininyapılmüsInı, .... "hususları iletilmiştir.

i463 ada. 6 parseide , uyguiama imar pianıır«ia; 3, 7, 8 ı.e i5 'er metre bahçe mesaieii. Esnaf
r,e Sanatkarlar Odalarr Bi(tiği Sosyal ve İdari Tesisleri Alanr, E,: 1.50, TAKS: 0.60, !-ençok: 4 kat -
16 m. lejandh saha, yer almıştır. 1463 ada, 7 parselde , uygulama jmar plaıunda;3, 8 ve 15'çr
metre bahçe mesafeli, max. 30x50 m. ölçüleriyle Ticaret, Serbest Nizam - 1 kat, Yençok: 10 m., E:
0.52. TAKS: Aranmayacaktıt,lejandlı saha , yer almrştır. Nazrm imar plaında; 6 parselde, Sosyal
-_.,- İ,{.çi '!--oio ,{'!ı*, ? _^-^-ri^ T j^^_^+ A t^-. -,^_ ^l*.^+._vv lLığlt iu§ls nl4ltl, ,, PaliŞL,tij\,, l.iÇaiÇı -.\iala ] ji i.;i' ailiiiŞiii.

Konu, fuIekansal Plarılar l'apım Yönetmeliği ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği r,ç 3194
Sayılı İmar Kanunu kapsamrnda , değerlendiıilmiştir. İmar Kanununda yapılan en son Oegişit*ler
2al02l2ü2D tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmrştır. Bu değişiklikler sonuçunda
Kanunda Ek madde 8 de plan değişikliği ile ilgili hususlar yer almıştır. Söz konusu madde sonunda
da "..... kgmıı yatırıınları ile kqmıı ıııiillc$,etin,Jeki alaızlqrda, ........ plo.n ıİeğişikliklerinde bıı ıııgrlcle
hülçiimleri ııyguianmaz." hükmü getirilmiştir. Bakanlıkça bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul
rıe esaslar günümüze kadar belirlenmemiştir. Esnaf vç Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
(Kanun No: 5362 Kabul Thrihi: 07.06.2005) IV{adde I ;" Bu Kanunun amıf,cı; esnaf ve sanatkörlar
ile bunların yanlarında çalışanların mesleld ve telrnik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekt
fatıliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve mesleki
eğilinıİerini ,ıağİamak, meslek mensııplarının birbirleriyle ve haik ile olan ilişkileriııde diirıistiugı
ı'e gi,n'eni hakiııı hlrııdk, rrıeslek dı'sipliııi ı,e aiılcikını konıınak ı,e öu mdksaiia hırııian rıizel kişiiiğe
sahip kamu burumıı niteİiğifideki esnaf ve sanatkdı"lar odaları iie bu adaların iist kurııluşıı olan
birlik, Jbderasyon ve Konfederasyonun çalışma uıüI ve esaslarını düzeniemektir." şeklindedir. Bu
bağamda, aşağda açıklanan imar plaru değşikliklerinde, İmar Kanururnun ek 8. maddesinde
beiirtiien diğer iigiii hususiaria biriikte, <ieğer arfişı hususu <ia buiunmamaktaıiır.

AŞağrda açrklanan. 1463 ada 6 ve 7 parselllerle ilgili aıtan _ıioğunluk ve azalan donatı alanırıa
karşılık toplamda 10.992 m2 alan hesaplanarl imar planı değişiklikleri aı§a rayiç değerleri de qöz
önüne alıııarak hazırlandığndan. plan değişikliklerinin yürürlüğe eirmesinden soffa. K§/met
Takdir Komisvonunca imar planı değişikliği ile 1463 ada. 6 ve 7 parselllerde oluşturulan konut

azalan 4.958 m2 lik sosval ve idari tesisleri alanuıa karşılık. 4.958 m2 idari ve sosval tesis alanı
avrılması" aılan voğurıluğa karşılık olarak ta 6.ıJ34 m2 lik oark alanr bırakılması.
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Yıldırım Beyaat \.,1alrallesi,1463 ada. 6 ve 7 parsellierde; kuzeyde yol alanı , güneyde park
alanı bırakılarak , maksimum 6056 m2lik konut alanı düzenlenmesi, park ve yol alanlarrnrn kamu
eline bedelsiz olarak geçmesi, kitle ölçülerinin maksimum olarak, bahçe mesafelerinin minimum
olarak uygulanması kriteriyle, 5 er metre yapı yaklaşma srıurlannııı düzenlenmesi, bina kitle
ölçüleri 22,5 m., 27 .5 m., 11.5 m. olan L şeklinde, Yençok 9 kat , döfi adğt binaııın taban alanının,
aralarında 24.50, 25.8ü, 11.80, 11.10 metre mesafe bırakılarak belirlenınesi," İfraz çftma ve çatr
arası kullanımı yapılarnaz. 5 metrelik 1apı yaklaşma alaıır haricinde, emsal(kaks) yoğunluğu
arltrrmayacak şekilde mevzuaüa yer alan gerekli otopark alanı karşılanmasr için, bodrum katlarda
ve yer (zemin) altında; emsal (kaks) değeri içerisinde otopark alanı düzenlenebilir " plan nofunun
oiuşturuiması yönierinıieki uyguiama imar pianı «ieğşikiigi ve iigiii nazım imar pianr değişikiiği;
u},gırır griııilmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b nıa<ldesi uyj}ı,ıırca rınaylanm;ısı
hususunu.

Bilgileriniz e ar z e deriz.
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ESNAF VE SANATKARLAR
oDALARIBlRLlĞl

sosYAL VE lDAR| TEslSLERl ALANl

2.60x6055=15.664 m2 /9 kat = 1740.4O m'
1740.40 m'l 4 blok = 435 .10 m'
435.10 m2 + 8.40 M2 (2 asansör)= 443.5 M'

443.5 M' 13 = 147.80 m'
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ivı.m VE BAyINDIRLIK xoıvıisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 13.05.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
30 Ağustos Mahallesi, 586 ada, |2 parselin güney bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

l00. Yıl Mahalle Muhtarlığının imar planı değişikliği talebini içeren, l1.05.2020 tarih, 10340
sayılı dilekçesi etüd edilmiştir. Konu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliği ve 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsammda , değerlendirilmiştir. Aşağıda açıklanan imar
planı değişikliğinde, İmar Kanununun ek 8. maddesinde belirtilen diğer ilgili hususlarla birlikte,
değer artışı hususu da bulunmamaktadır.

30 Ağustos Mahallesi, 586 ada, ilkokul alanının bulunduğu 12 parsel alanının, güneyindeki
park alarunda,6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanun kapsamındaki dere
yatağına ilişkin riskli alan ile ilgili kanal projesinden 9 metrelik yol alanı bırakılarak, TAKS:
Aranmayacaktır, KAKS: 2.00, Yençok : 16.00, 4 kat lejandl.ı,2,3 ve 10 ' ar metre yapı yaklaşma
mesafeli, 1.3l0 m2 lik, Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ,Kültürel Tesisler) nın düzenlenmesi, aza|an
park alanının karşılanması için, 586 ada bölgesinde, kuşuçumu yaklaşık 300 metre mesafede batı ve
kuşuçumu yaklaşık 50 metre güney, kesinrlerde ağaçlandırılacak alanlarda toplamda 1.3l0 m2 lik
park alanı ayrılması, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar plaııı
değişikliği uygun görülmüş olup; 3|94 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca
onaylanmasr hususunu,

Bil gileriniz e arz ederiz.
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