
imar ve BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Baymdırlık Komisyonumuzun 19.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, 
Siner Mahallesi 221 ada 1 parsel alanmda imar planı değişikliği konusu incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda;

Siner Mahallesi 221 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili 18.02.2019 tarih 543 kayıt 
numaralı dilekçe; ‘‘'‘İlimiz Merkez Siner Mahallesi 22î ada 2 parselin malikiyim yanımdaki 221 ada 
1 parsel planda su deposu olarak kullanılmadığı için söz konusu alanın satın alınma işleminin 
yapılabilmesi için gerekli plan değişikliğinin yapılmasını arz ederim.''’ şeklindedir.

Söz konusu Siner Mahallesi 221 ada 1 parsel numaralı taşınmaz imar planında; Su deposu 
lejandlı alanda kalmaktadır. Bahse konu su deposu alam ile ilgili Su ve Kanalizasyon İşleri 
Müdürlüğünün, vatandaş dilekçesine istinaden 06.03.2019 tarih E.326 sayılı yazısında; su deposu 
alanımn bulunduğu 221 ada 1 parsel içerisinde herhangi bir proje ve yatırımlarmm bulunmadığı 
belirtümiş olup, vatandaş talebi ile ilgili sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. Bu sebeple söz konusu 
Siner Mahallesi 221 ada 1 pai'seldeki su deposu alanmda, Ayrık Nizam 4 kath TAKS:0.25 
KAKS:1.05 olacak şekilde konut alanı düzenlenmesi ve artan yoğunluğa karşılık Siner Mahallesi 
Yerleşik Alanlarma ait imar planlaıındaki 22 metrelik yolun güneyindeki Ağaçlandırılacak Alanda, 
park alanı düzenlenmesine yönelik Uygulama İmar Planı değişiklikleri ve Nazım İmar Planı 
değişiklikleri uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca 
onaylanması hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.
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imar ve BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 25.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, 
Parmakören Mahallesi 4185 ada 1 parsel alamnda imar plam değişikliği konusu incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda;

Söz konusu Parmakören Mahallesi 4185 ada 1 parsel numaralı taşınmaz imar planında; 
Belediye Hizmet Alanı lejandlı alanda kalmaktadır. Bahse konu Belediye Hizmet Alanının 
doğusundaki bitişik alanda, konut alanı bulunmaktadır. Bu alanlarda 18. madde imar uygulaması 
yapılıp parselasyon planlan hazırlandığında, söz konusu konut alamndaki 4185 ada 4 parsel 
numaralı taşınmazın yola olan cephe uzunluğu, sehven yeterli miktarda düzenlenememiştir. Bu 
sebeple Belediye Hizmet Alam ile konut alam arasında 5 metrelik yol alam düzenlenmesi ve azalan 
Belediye Hizmet Alanı kadar alamn, kuzeyindeki yol alanına doğru genişletilerek düzenlenmesi. 
Plan notu olarak; liBeîediye Hizmet Alanının mülkiyeti tamamen Belediyemize geçtikten sonra 5 
metrelik yol tarafından imar hattından 5 metre, 8 metrelik yol tarafından imar hattından 2 metre 
genişlikte olacak şekilde, yol alanı olarak kamuya terki edilecektirt, ibaresinin oluşturulması, 
yönlerindeki Uygulama İmar Plam değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar 
Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU 
îmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 19.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Parmakören 

Mahallesi, J23b04b, J23bû5a paftalarda; Rezerv Yapı Alanı bölgesindeki Nazım İmar Planlarınm ve Kütahya 
İdare Mahkemesinin 2019/165 sayılı kararı doğrultusunda, Belediye Meclisimizin 02.11.2017 tarih, 296 
sayılı kararıyla onaylanan, Kül Döküm Sahası yapımına yönelik nazım imar planı değişikliği ile uygulama 
imar planlarının; iptal edilmesi konusu, incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Parmakören mahallesindeki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınm 22.04.2015 tarihli ve 3117 sayılı Olur' u 
ile yasa kapsamında belirlenen rezerv yapı alanının bir bölümünde, nazım imar planları bulunmaktadır. 
Bahse konu rezerv yapı alanında, Belediyemizce Sanayi, Küçük Sanayi Sitesi şeklinde planlama , 
düşünülmektedir. Bu nedenle ve uygulamada birliğin sağlanması, kurum kuruluş görüşlerinin tüm rezerv 
yapı alanında alınacağı ve plan bütünlüğünün gerçekleştirilmesi için, rezerv konut alanları ve bu alanlara 
ilişkin ilgili fonksiyon alanlarının bulunduğu nazım imar planlannın iptal edilmesi, gerekmektedir.

Belediye Meclisimizin 02.11.2017 tarih, 296 sayılı kararıyla onaylanan. Kül Döküm Sahası yapımına 
yönelik nazım imar planı değişikliği ile uygulama imar planlarına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin, 
02.01.2018 tarih ve 15 sayılı Belediye Meclis Kararı hakkında, Kütahya İdare Mahkemesinin 2019/165
sayılı kararında; ilgili hususlar açıklanarak, “....davaya konu edilen imar planı değişiklikleri için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığından herhangi bir Plan İşlem Numarası alınmadığı gibi, yetkili bir şehir plancısınm da 
imzası bulunmadığı, bununla birlikte davaya konu alan ve yakm çevresine yönelik olarak daha önce 
onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım îmar Planlarında kısmen yerleşme alanlarının tanımlandığı daha sonradan 
nasıl bir gereksinme karşısında tüm bu öneri yerleşme alanlarının iptal edilip Kül Dökme Sahası oluşturma 
gereği duyulduğunu açıklayan bir Plan İzah Raporunun ve/veya bilimsel ve nesnel dayanakları olan 
gerekçeye rastlanmadığı, dolayısıyla imar planı değişikliğinin yapılmasmı zorunlu kılan hususların olup 
olmadığına ilişkin bilimsel ve teknik bir analizin yapılmadığı, davaya konu alanın yakınında yer alan 
yerleşme alanları ve müstakbel yapılaşmalarm , Kül Döküm Sahasından kaynaklanacak çevresel etkiler 
karşısında zarar görüp görmeyeceğine yönelik ayrıntılı analiz çalışmalarma ve bilimsel dayanaklara sahip 
olmayan bir imar planı değişikliğinin yapıldığı, dolayısıyla dava konusu işlemlerin şehircilik ilkeleri, 
planlama esasları ve kamu yararma uygun ve uygulanabilir olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan 
nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline....” denilmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, Parmakören Mahallesi, J23b04b, J23b05a paftalarda;
Belediye Meclisimizce uygun görülen, Ce2iaevi İnfaz Kurumu Alanı, Cezaevi İnfaz Kurumu Alanı 

(İlave Tesisleri), Cezaevi İnfaz Kurumu Alanı (Lojman ve Sosyal Tesisleri) nazım imar planları haricindeki. 
Rezerv Konut Alanlan, Sosyo - Kültürel Merkez, Özel Sağlık - Eğitim Alanı, Kentsel Sosyal - Teknik - 
Altyapı Rezerv Alanları, Ticaret, park ve yol alanlarmdan oluşan, rezerv yapı alanınm içerisindeki, 124 ha.lık 
sahada, nazım imar planının iptal edilmesi;

02.01.2018 tarih ve 15 sayılı Belediye Meclis Kararının, Belediye Meclisimizin 02.11.2017 tarih, 296 
sayılı kararıyla onaylanan. Kül Döküm Sahası yapımma yönelik nazım imar planı değişikliğinin, uygulama 
imar planlarının ve güneydeki park alanı imar planlarmm ( 50.8 ha. lık sahada); iptal edilerek alanm imar 
plansız haline getirilmesi,

Uygun görülmüştür.
Bilgilerinize arz ederiz.
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imar ve BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 19.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında. 
Siner Mahallesi, 144 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği talebini de kapsayan, Camii, Dini 
Tesis lejandlı alanlarda yapılabilecek tesislerle ilgili, Kütahya îmar Planlan Plan Hükümleri ve 
Notlanna ilave madde eklenmesine yönelik imar planı değişikliği, konusu incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda;

Î1 Müftülüğü'nün 20.02.2019 tarih 215-539 sayılı yazısı; “ Mülkiyeti Kütahya Belediyesine 
ait İlimiz Merkez Siner Mahallesi 144 ada ve 1 parselde bulunan Dini Tesis Alanı 04.08.2015 tarih 
ve 319 sayılı Belediye Meclis Karan ile İl Müftülüğüne tahsis edilmiştir. Söz konusu taşınmaz 
üzerinde Cami inşaatı devam etmektedir. Ancak, civarda Kur'an Kursu olmadığından aynı taşınmaz 
üzerine görülen luzüm üzerine şadırvan gasilhane, wc ve Kur’an Kursu yapılabilmesi için
Kurumunuzca gerekli iş ve işlemlerin yapılması....” şeklindedir. 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde, İbadet Yeri: “İbadet etmek ve dini hizmetlerden faydalanmak 
amacıyla insanlann toplandığı tesisler ile bu tesislerin külliyesinin, dinî tesisin mimarisiyle uyumlu 
olmak koşuluyla dinî tesise ait; lojman, kütüphane, aşevi, dinlenme salonu, taziye yeri, yurt ve kurs 
yapısı, gasilhane, şadırvan ve tuvalet gibi müştemilatlann, açık veya zemin altında kapalı otoparkın 
da yapılabildiği alanlan,” şeklinde tanımlanmıştır. Söz konusu, Siner Mahallesi, 144 ada, 1 nolu 
parselde imar plam değişikliği talebini de kapsayacak şekilde, îmar planlanndaki Cami, Dini Tesis 
alanlarında yapılabilecek tesisler ile Planlı Alanlar îmar Yönetmeliğindeki İbadet Yeri'nde 
yapılabilecek tesisler hususunda, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla,

“ Planlı Alanlar îmar Yönetmeliğinde İbadet Yerinde yapılabilecek tesisler, imar planlanndaki 
Cami, Dini Tesis lejandlı alanlarda, yapılabilir.” şeklinde, Kütahya İmar Planlan Plan Hükümleri ve 
Notlanna ilave madde eklenmesine yönelik; Uygulama İmar Plam değişikliği ve Nazım îmar Planı 
değişikliği, uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca 
onaylanması hususunu.

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ 
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONLA RAPORU

İmar ve Baymdırlık Komisyonumuzun 19.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, 
\ ildirim Beyazıt Mahallesi, 1474 ada, 26 nolu parselde, 30 Ağustos Mahallesi, 561 nolu adanın batı 
ve güneyinde imar plam değişiklikleri, konusu incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Uygulama imar plamnda, Yıldınm Beyazıt Mahallesi, 1474 ada, 26 nolu parselde, 3 ve 5' er 
metre yapı yaklaşma mesafeli , TAKS: Aranmayacaktır, E(K.4KS)=2.00, Hmax: serbest, Serbest 
Nizam; lejandlarıyla, Belediye Hizmet Alam yer almıştu*. Uygulama imar planmda 30 Ağustos 
Mahallesi, 561 nolu adanın batı ve güneyinde, orman alanlarımn dışmda ağaçlandırılacak alan , 
bulunmaktadır. Nazım İmar Planmda; Yıldınm Beyazıt Mahallesi, 1474 ada, 26 nolu parselde, 
Belediye Hizmet Alanı, 561 nolu adamn batı ve güneyinde ağaçlandırılacak alan bulunmaktadır.

\ ıldırım Beyazıt Mahallesi, 1474 ada, 26 nolu parselde, 3 ve 5' er metre yapı yaklaşma 
mesafeli , Ayıık Nizam, KAKS;1.50, TAKS:0.40, Yençok ;21.00 metre, lejandlarıyla TİCK 
(Ticaret+Konut ) Alamnm düzenlenmesi, “bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar 
yapılamaz, ifraz yapılamaz.” plan notunun oluşturulması, azalan Belediye Hizmet Alamna karşıhk, 
30 Ağustos Mahallesi, 561 nolu adanın batı kesimindeki ağaçlandınlacak alanda, 5' er metre yapı 
yaklaşma mesafeli, TAKS: Aranmayacaktır, Yençok; 4 kat- 16.00 m. , E(KAKS)-2.00, 
lejandlarıyla. Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesi, artan yoğunluk karşılığmda 561 nolu adanm 
güneyindeki ağaçlandınlacak alanda park alam ayrılması; yönlerindeki, Uygulama İmar Planı 
değişiklikleri ve ilgili Nazım İmar Plam değişiklikleri, uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı îmar 
Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.
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imar ve BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 19.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısmda. 
Siner Mahallesi, 36 nolu ada bölgesinde ve 30 Ağustos Mahallesi, 586 nolu ada güneyinde imar 
plam değişiklikleri, konusu incelendi, yapılan görüşmeler sommda;

İl Müftülüğü'nün 16.04.2019 tarih E.131855 sayılı yazısı; “ İlimiz Merkez Siner Mahallesi 
36 ada 39 parsel no'lu taşınmaz 05.06.2018 tarihli Meclis Karan ile imar plam değişikliği yapılarak 
Dini Tesis Alanı olarak Müftülüğümüze tahsis edilmiştir. Belirtilen bölgede 4-6 yaş grubu Kur'an 
Kursu bulunmamaktadır. Vatandaşlanmızdan gelen yoğun talep nedeniyle mezkur alanda anaokulu 
benzeri 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu yapılması planlandığından , söz konusu tahsisin ekteki gibi 
yeniden güncellenmesi....” şeklindedir.

Siner Mahallesi, 36 nolu ada bölgesinde imar planlarmda yer alan, 3' er metre yapı yaklaşma 
mesafeli, İbadet Yeri Ek Tesisleri ( TAKSrAranmayacaktır, KAKS: 2.00, Hmax: Serbest) Alanımn, 
park alanmda, 12 metrelik yola cepheli olacak şekilde ve genişletilerek, 3' er metre yapı yaklaşma 
mesafeli, İbadet Yeri Ek Tesisleri ( TAKSrAranmayacaktır, KAKS: 2.00, Yençok: Serbest) lejandlı 
olarak düzenlenmesi; azalan 279 m2 lik park alammn karşılanması amacıyla , 30 Ağustos
Mahallesi, 586 nolu ada güneyinde , ağaçlandırılacak alanda park alanı ayniması yönlerindeki. 
Uygulama İmar Plam değişiklikleri ve Nazım İmar Plam değişiklikleri uygun görülmüş olup; 3194 
Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarmca onaylanması hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ 
Başkan

Yusuf SÖKMEN 
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONLA RAPORU

İmar ve Bayındıi'lık Komisyonumuzun 25.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısmda, 30 
Ağustos Mahallesi, 18.0.4 pafta, 1389 ada, 1 nolu parsel ile 1426 nolu adada imar planı 
değişiklikleri, konusu incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Uygulama imar planında, 30 Ağustos Mahallesi, 18.0.4 pafta, 1389 ada, 1 nolu parselde, 5' 
er metre yapı yaklaşma mesafeli, E-1.00. (T/\KS: 0.60, 4 KAT-16.00 m.) lejandh Belediye Hizmet 
Alam yer almıştır. Uygulama imar plamnda, 1426 nolu adamn güney bölümünde, ağaçlandırılacak 
alan ve kısmen orman sahası , bulunmaktadır. 1389 ada, 1 nolu parsel alamnın bulunduğu, Toplu 
Konut İlave İmar Planı (1/1.000) Plan Notlarında; Blok boy ve derinliklerinin max. 30 metre 
olacağı, hükmü bulunmaktadır. Nazım İmar planmda; 1389 ada, 1 nolu parselde Belediye Hizmet 
Alam, 1426 nolu adamn güney bölümünde, ağaçlandırılacak alan belirlenmiştir. Mekansal Planlar 
Yapım Yönetmeliğinde, Ticaret + Konut (TİCK) kullammlarmda, tek başına konut olarak 
kullanılmaması koşulu getirilmiştir.

1389 ada, 1 nolu parselde; TAKS, KAKS Aıanmadan, kitle ölçülerinin maksimum olarak, 
bahçe mesafelerinin ise minimum olarak uygulanması, konut kullanımımn zemin ve bodnım 
katlarda yapılmaması kayıtlarıyla, lt TİCK alamnda; binanm taban alanı maksimum 18.90 x 30.00 
m. ölçülerinde uygulanacaktır , kapalı çıkma yapılamaz, yönetmelikteki ticaret kullanımı oranıyla 
ilgili minimum olarak; zemin katta ve bodrum katların mevzuata uygun ilgili bölümlerinde ticaret 
kullanımmın yapılması zorunludur, çatı piyesi, çatı bahçesi, teras çatı, mansard çatı vb yapılamaz, 
yan adalaida uygulanan kuma çatı tipi, uygulanacaktır, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve 
bodrum katlar yapılamaz, ifraz yapılamaz.” plan notlanyla, 3'er ve 5' er metre yapı yaklaşma 
mesafeli. Ticaret + Konul (TİCK), Yençok: 8 kat (24.50 m.) lejandlı alamn düzenlenmesi,

1426 nolu adamn güney bölümündeki ağaçlandırılacak alanda ; azalan Belediye Hizmet 
Alamnın karşılanması için, orman sınırıyla birleşik olacak şekilde ; 5' er metre yapı yaklaşma 
mesafeli, TAKS; 0.40, KAKS:1.00, Yençok: 3 kat - 12.00 m. lejandlı Belediye Hizmet Alanımn 
düzenlenmesi, artan yoğunluğun karşılanması için de park alam belirlenmesi; yönlerindeki, 
Uygulama İmar Plam değişiklikleri ve ilgili Nazım İmar Plam değişiklikleri. Milli Emlak Genel 
Müdürlüğünden uygun görüşün alınması kaydıyla, uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar 
Kanunu'iiuıı 8b maddesi uyarınca onaylanması hususunu.

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ 
Başkan

Yusuf SCiKMEN 
Başi

Ruhsen KMKIDALI 
Rap/âiör

ElifDEMİRELLİ Bilal YURTTAŞ
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imar ve BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 19.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında. Gazi 
Kemal Mahallesi, 13 pafta, 96 ada, 9-41 parsel alamnda imar plam değişikliği, müracaat dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

30.01.2019 tarih ve 343 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Gazi Kemal Mahallesi, 13 pafta, 96 
ada, 9-41 parsel alamnda imar plamnda Bitişik nizam 3 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Söz 
konusu alan Sit ve Etkilenme Geçiş Al ani an Koruma Amaçlı İmar Plam kapsammda Etkilenme Geçiş 
Alam içerisinde kalmaktadır. Gazi Kemal Mahallesi, 13 pafta, 96 ada, 41 parselin doğu kesiminde yol 
alam düzenlenmesi; 9 ve 41 parsel alamna T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katlan ticari 
amaçla kullamlabilecek yapılaşma) lejandı eklenmesi; “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, 
bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar 
plamnda belirlenen bahçe mesafelerine T2 uygulamasında da aynen uyulacaktır.” plan notu 
düzenlenmesine yönelik uygulama imar plam değişikliği ve ilgili nazım imar plam değişikliği Kütahya 
Kültür Varlıklanm Koruma Bölge Kurulu'nun 28.03.2019 tarih ve 5205 sayılı karanyla uygun 
görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarmca onaylanmasıhususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ 
Başkan ^

Yusuf SÖKMEN 
Başkan Yard.

Ruhsen KUMDALI 
Ran or

ElifDEMİRELLİ
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imar ve BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 25.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, 
Hamidiye Mahallesi, 136 pafta, 798 ada, 21 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nün 21.02.2019 tarih ve 
499633 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Hamidiye Mahallesi, 136 pafta, 798 ada, 21 parsel alamnda imar 
plamnda Huzurevi Tesisleri Alam lejandh saha bulunmaktadır. Halihazırda mülkiyet sımrlan dışında 
kalan ağaçlan kapsayacak şekilde Huzurevi Tesisleri Alamnm güney kesimde 10 metrelik yola doğru 
genişletilmesine yönelik uygulama imar plam değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar 
Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ 
Başkan

Ğnluh<jr
Yusuf SÖKMEN 

Başkan Yard.
Ruhsen KUMDALI 

Rapcmör

ElifDEMÎRELLÎ Bilal YURTTAŞ
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Bıİgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ 
Başkan Yusuf SÖKMEN 

BaşkjmıYard. Ruhsen KUMDALI 
>rtör
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imar ve BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 25.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısmda. Okçu 
Mahallesi, 7 pafta, 1461 parsel bölgesinde Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve 43 sayılı karan ile 
onaylanan 2923 nolu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi, 
müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

14.03.2019 tarih ve 848 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih 
ve 14 sayılı karan ile; Okçu Mahallesi, 7 pafta, 1458, 1459, 1460, 1461 parsel bölgesinde, Çamlıca 
bölgesi imar planlan ile orman sahası arasmda kalan, imar plam bulunmayan sahada Aynk nizam 2 kat 
konut alam, park ve yol alam ve ilgili plan notlanndan oluşan ilave mevzii nazım ve uygulama imar 
planı uygun görülmüştü. Askı süresi içerisinde gelen itiraz üzerine; Belediye Meclisinin 06.03.2018 
tarih ve 76 sayılı karan ile 10 metrelik yol kuzeye kaydınimak suretiyle değiştirilerek onaylanmıştı. 
Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve 43 sayılı karan ile de 10 metrelik yol güneye kaydınlarak 7 m. 
genişlikte düzenlenmişti. Ancak, askı süresi içinde 14.03.2019 tarih ve 848 kayıt nolu dilekçe ile bu 
plana itiraz edilmiştir. Söz konusu imar plam yapılan sahada daha önce ruhsatlı bina yapılmış olması, 
ağaçlandırma, bahçe düzenlemeleri ve bahçe duvarlannm vb. yatınmlann yapılmış olması 
nedenleriyle, uygulamada problemlerin olmaması için; Okçu Mahallesi, 7 pafta, 1458, 1459, 1460, 
1461 parsel bölgesinde Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih, 14 sayılı; 06.03.2018 tarih, 76 sayılı; 
07.02.2019 tarih, 43 sayılı kararlan ile onaylanan imar plam ve değişikliklerinin Belediye Meclis 
kararlanyla birlikte iptal edilerek; söz konusu alanda bu düzenlemelerden önceki imar plammn 
uygulanması, uygun görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ
Başkan

Yusuf SÖKMEN 
BaşkaıAYard.

Ruhsen fyjMDALI 
Ra/offtör

ElifDEMÎRELLÎ Bilal YURTT
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısmda, 
Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 67-74 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası 
İncelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

17.04.2019 tarih ve 1305 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 
67-74 parsellerin güneydoğu cephesindeki 5 m. yapı yaklaşma mesafesinin iptal edilmesi telep 
edilmektedir. Bitişik nizam 4 kat konut lejandlı alanda kalan söz konusu P^®e'lenn g!^eyd°^ 
cephesinde 5 m. yapı yaklaşma mesafesi bulunmaktadır. Belediye Mechsmm 04.08.2015 toıh ve 325 
sayılı karanmn iptali için 74 nolu parsel malikinin açtığı davaya ilişkin Kütahya İdare Mahkemesi nm 
2016/574 Esas, 2018/191 Karar sayılı karannda; “...uyuşmazlık konusu taşınmazm bulunduğu imar 
adasmda komşu taşınmazların büyük ölçüde yapılaşmalarını tamamlamış olmasına rağmen soz konusu 
taşınmaza getirilen yapılaşma kısıtlılığının mağduriyete ve eşitsizliğe neden olduğu, aynca plan notu 
işlenmesine ilişkin talebin reddinin herhangi bir gerekçeye dayandınimadığı ^aşıldığından plan 
değişikliği istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işleınde ^ hu^a uy^1 
bulunmadığı sonucuna vanimıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline... kar^ 
verildiği belirtilmiştir. Bu karara istinaden Belediye Meclisinin 05.06.2018 tanh ve .17|^ 
dava konusu Belediye Meclis karan iptal edilmiş; daha sonra da Belediye Meclisi^ 02.082018 tanh 
ve 199 sayılı karanyla uygulamada problemlerin olmaması amacıyla; “Alipaşa Mahallesi, 6 patta, 47 
ada, 67 68. 73 ve 74 nolu parsellerde Yönetmelikte belirtilen min. parsel gemşlik ve dennlık ş^ı 
aranmayacitır.” şeklinde plan notu oluşturulmasına yönelik uygulama imar plam değişikliği
onaylanmıştır.

1985 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanan II. Etap imar plakan ile 
birlikte komşu 125 parselin tamammın yol alamnda kalması nedeniyle 67 ve 74 parseller koşebaşı 
parsel haline gelmiş ve planda 5 m. yapı yaklaşma mesafesi bulunması nedemyle 67 ve 74 p^sellerm 
yapılaşma alanı azalmıştır. Yukanda değinilen dava süreci boyunca geçen süre içerisinde de Planlı 
AMar İmar Yönetmeliğinde değişiklikler meydana gelmiştir. Kat adedi 3 olan binalarda asMsor yen 
bırakılması, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesisinin zorunlu tutulması nedeniyle 67 ve 74 
parsellerde yapılacak binalarm kullamlabilir alan miktan yönetmelik değişikliği öncesine göre daha da 
azalmıştır. Aynca, geçen süre içerisinde bina inşaat maliyetleri de arttığından dolayı 67 ve 74 parsel 
malikleri açısından çeşitli mağduriyetlerin oluştuğu görülmektedir. Tum bu hususi^ gof^ımde 
bulundurulmuş olup; parsellerin tevhid edilmesi halinde imar durumunda belirlenen arka bahçelerin 
korunması kaydıyla; Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 67 ve 74 parsellenn güneydoğu cephesindeki 5 
m yapı yaklaşma mesafesinin 3 m.'ye düşürülmesi ve 1.5 m. çıkma yapılabilmesine yönelik uygulama 
imi planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayüı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarmca

onaylanması hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.
Serda BAL YILDIZ 

Başkan
Yusuf SÖKMEN 

Başkan Yard.
Ruhsen KıöMDALI 

Raroıtör

Elif D Bilal YURTTAŞ
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imar ve BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısmda. 
Mevcut Küçük Sanayi Sitesi alamnda bulunan parsellerin ifraz koşullanmn düzenlenmesine yönelik 
imar plam değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

26.04.2019 tarih ve 1409 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Adnan Menderes Bulvan ile Tavşanlı 
Karayolu arasında bulunan Mevcut Küçük Sanayi Sitesi alamndaki parsellerin ifraz koşullanmn 
düzenlenmesine yönelik genel bir değerlendirme yapılmıştır. Kütahya Nazım ve Uygulama İmar Plam 
Plan Hükümleri ve Notlan Belediye Meclisinin 02.11.2017 tarih ve 277 sayılı karan ile onaylanan imar 
plam değişikliğiyle düzenlenmiştir. Kütahya Nazım ve Uygulama İmar Plam Plan Hükümleri ve 
Notlarmın parsel genişlikleriyle ilgili 12. maddesinde Küçük Sanayi Bölgelerinde 4 kata kadar (4 kat 
dahil) inşaata müsait yerlerde Bitişik nizamda 6 m.'den, blok başlarmda yan bahçe mesafesi + 6 m.'den, 
aynk nizamda yan bahçe mesafeleri toplamı + 6 m.'den az olamaz hükmü bulunmaktadır. Uygulamada 
problemlerin yaşanmaması amacıyla; imar planlannda daha önce ifraz koşullan, parsel ve bina genişlik 
ölçüleri belirlenmiş adalar hariç olmak üzere; Kütahya Nazım ve Uygulama İmar Plam Plan Hükümleri 
ve Notlanmn parsel genişlikleriyle ilgili 12. maddesinde “Adnan Menderes Bulvan ile Tavşanlı 
Karayolu arasında bulunan Mevcut Küçük Sanayi Sitesi alamnda ifraz yapılması halinde parsel 
genişlikleri 5 m.'den, blok başlannda ise yan bahçe mesafesi + 5 m.'den az olamaz.” şeklinde plan notu 
düzenlenmesine yönelik nazım ve uygulama imar plam değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı 
İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ 
Başkan

Yusuf SÖKMEN 
Başkan Yard.

Ruhsen KUMDALI 
Raoâtör

i

ElifDEMjRELLl Bilal YURTTAŞ



10- AKARYAKIT, LPG, LNG, CNG OTOGAZ İSTASYONLARI, HİDROJEN ÜRETİM 
VE DOLUM İSTASYONLARI V.B LEJANDLI ALANLAR; HEM UYGULAMA İMAR

PLANINDA, HEM DE NAZIM İMAR PLANINDA DA OLMASI HALİNDE, 
UYGULANABİLİR.

11- İMAR PLANINDA GÖSTERİLEN ÇEŞİTLİ BÖLGELERDE İMAR PLANI İLE 
GETİRİLMİŞ FARKLI HÜKÜMLER YOKSA YAPILACAK İFRAZLARDA, ELDE EDİLECEK 
YENİ PARSELLERİN ASGARİ ÖLÇÜLERİ; ARAZİ MEYİLİ, YOL DURUMU, MEVCUT 
YAPILAR VE BENZERÎ GİBİ MEVKİİN ÖZELLİKLERİ İLE BU PARSELLERDE YAPILMASI 
MÜMKÜN OLAN YAPILARIN ÖLÇÜLERİ VE YÖRESEL İHTİYAÇLARI DA GÖZ ÖNÜNDE 
TUTULARAK AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE TESPİT OLUNUR.

12 - PARSEL GENİŞLİKLERİ:
A) KONUT, TİCARET VE KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİNDE:
1) 4 KATA KADAR (4 KAT DÂHİL) İNŞAATA MÜSAİT YERLERDE:
BİTİŞİK NİZAMDA: 6.00 METREDEN,
BLOK BAŞLARINDA: YAN BAHÇE MESAFESÎ+ 6.00 METREDEN,
AYRIK NİZAMDA: YAN BAHÇE MESAFELERİ TOPLAMI + (6.00) METREDEN,
AZ OLAMAZ.
2) 9 KATA KADAR (9 KAT DÂHİL) İNŞAATA MÜSAİT YERLERDE:
BİTİŞİK NİZAMDA: (9.00) METREDEN,
BLOK BAŞLARINDA: YAN BAHÇE MESAFELERİ TOPLAMI + (9.00) METREDEN,
AYRIK NİZAMDA: YAN BAHÇE MESAFELERİ TOPLAMI + (9.00) METREDEN,
AZ OLAMAZ.
3) 10 VEYA DAHA FAZLA KATLI İNŞAATA MÜSAİT YERLERDE:
BİTİŞİK NİZAMDA: (12.00) METREDEN,
BLOK BAŞLARINDA: YAN BAHÇE MESAFESİ + (12.00) METREDEN,
AYRIK NİZAMDA: YAN BAHÇE MESAFELERİ TOPLAMI + (12.00) METREDEN,
AZ OLAMAZ.
B) SANAYİ BÖLGELERİNDE, 40.00 METREDEN AZ OLAMAZ.
C) AKARYAKIT, LPG, LNG V.B İSTASYONLARINDA 40.00 METREDEN AZ OLAMAZ.
Ç) KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARINDA, 40.00 METREDEN AZ OLAMAZ.
D) KONAKLAMA (TURİZM) ALANLARINDA, 40.00 METREDEN AZ OLAMAZ.

13- PARSEL DERİNLİKLERİ:
A) KONUT, ticaret VE KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİNDE:
1) ÖN BAHÇESİZ ALANLARDA : (10 METRE BİNA DERINLIĞI+3 METRE ARKA BAHÇE: 
13.00) METREDEN,
2) ÖN BAHÇELİ ALANLARDA: ÖN BAHÇE MESAFESİ + (13.00) METREDEN, 
az olamaz.
B) sanayi Bölgelerinde, 40.oo metreden az olamaz.
C) AKARYAKIT, LPG, LNG V.B İSTASYONLARINDA 40.00 METREDEN AZ OLAMAZ.
Ç) KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARINDA, 40.00 METREDEN AZ OLAMAZ.
D) KONAKLAMA (TURİZM) ALANLARINDA, 40.00 METREDEN AZ OLAMAZ.

14- PARSEL ALANLARI: SANAYİ, AKARYAKIT İSTASYONU, KONUT DIŞI KENTSEL 
ÇALIŞMA ALANLARI VE KONAKLAMA (TURİZM) ALANLARINDA; 2000 M2’DEN AZ 
OLAMAZ.

15- KONUT, ZEMİN KATLARIN TİCARET OLARAK KULLANILABİLECEĞİ KONUT 
ALANLARI (Tl), KONUT+TICARET: TÎCK (T2) ALANLARINDA BİNA DERİNLİĞİ, 40 
METREYİ GEÇEMEZ.
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imar ve BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

îmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 19.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, 
Parmakören Mahallesi yerleşik alanınm kuzeyi ile yeni yapılan Ceza İnfaz Kurumu arasında kalan 
tapulama harici taşlık arazinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesine göre “Kentsel 
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesinde; “Belediye, belediye meclisi karanyla; konut 
al ani an, sanayi alanlan, ticaret alanları, teknoloji parklan, kamu hizmeti alanlan, rekreasyon alanlan 
ve her türlü sosyal donatı alanlan oluşturmak, eskiyen kent kısımlarım yeniden inşa ve restore etmek, 
kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel 
dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alamn kentsel dönüşüm ve gelişim alam olarak ilan 
edilebilmesi için yukanda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın 
belediye veya mücavir alan sınırlan içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya 
kullanımmda olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alam ilan edilebilmesi ve uygulama 
yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Cumhurbaşkamnca bu yönde karar alınması şarttır.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alam olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya 
olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alamn 
büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasmda olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususlarmm 
takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje 
alam ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alanı olarak belirlenebilir.” denilmektedir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında İlimiz, 
Merkez İlçesi sımrlan içerisinde 12 adet bölge ve dereleri içeren Riskli Alanlar belirlenmiştir. 
Toplamda yaklaşık 500 hektar büyüklüğündeki söz konusu Riskli Alanlar Bakanlar Kurulu'nun 
17.04.2013 tarih ve 2013/4678 sayılı kararıyla onaylanmış ve 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Belediyemizce, bahse konu Riskli Alanlann tamamında 
yerinde dönüşümün yapılamayacağı; yeni dere güzergahları ve bazı mahallelerin sağlam zeminde 
konut ve kentsel sosyal teknik altyapı alanlan ihtiyacımn karşılanabilmesi amacıyla;

İlimiz, Merkez İlçesi, Parmakören Mahallesi sınırları içerisinde, Parmakören Mahallesi yerleşik 
alamnın kuzeyi ile yeni yapılan Ceza İnfaz Kurumu arasında kalan, imar planı bulunmayan, tapulama 
harici taşlık arazinin 508412.202 m2'lik kısmımn 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesine 
göre; konut alanlan, ticaret alanları ve ilgili sosyal donatı alanlan oluşturmak amacıyla “Kentsel 
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Cumhurbaşkamnca bu yönde karar alınması 
amacıyla müracaatta bulunulması, uygun görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ 
Başkan

Yusuf SÖKMEN Ruhsen KUMDALI 
Raportör

Elif RELLİ
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

îmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, 
Işıkkara Mahallesi 123 ada 513 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda;

Işıkkara Mahallesi, 123 ada 513 nolu parsel alam 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 
Günübirlik Tesis Alam, Emsal:0.30, Hmax:7.50m, 2 kat lejandlı alanda kalmaktadır. Parsel alam 
1/5000 ölçekli Nazım îmar Planında Günübirlik Tesis Alanı, 1/25.000 ölçekli Kütahya Ilıca Harlek 
Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni Plamnda ise Turizm Tesis Alam lejandh alanda kalmaktadır.

İmar planı değişikliği ile; Işıkkara Mahallesi. 123 ada 513 nolu parsel alanımn Özel Sağlık Tesisi 
Alam (TAKS:0.40, KAKS:2.00, Yençok:21.00 metre) olarak düzenlenmesi, ilgili Nazım İmar Plam ve 
Çevre Düzeni Plamnda da plan değişikliklerinin yapılması uygun görülmüş olup, onaylanmak üzere 
konunun Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletilmesi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan İlimiz merkez Ilıca - Işıkkara mahallesi, 123 ada, 513 
parsel numaralı taşınmazın 5393 sayılı kanunun 18. Maddesi (e) bendine (Taşınmaz mal alımma, 
satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu 
hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve 
süresi otuz yılı geçmemek kaydtyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmü 
gereğince Hâzinemden satın almaya, irtifak kurmaya ve satm alma işlemlerinin tamamlanmasından 
sonra kiralama, satış, kira karşılığı yapım vb. işlemler için Belediye Başkam ve Belediye Encümem’ne 
yetki verilmesi, uygun görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederiz.

SerdaBAL YILDIZ 
Başkan

Yusuf SÖKMEN 
Başl^ Yard.

Ruhsen KUMI 
Ratiortör

Elif DE]
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, 
Işıkkara Mahallesi 123 ada 517 nolu parsel alamnda imar planı değişikli^, dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda;
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plamnda, Işıkkara Mahallesi, 123 ada 517 nolu parsel alammn 

büyük kısmı Turizm Yatırım Alanı, Termal Turizm Alam, Kür Merkezi (E:0.30) lejandlı alanda, parsel 
alammn bir kısmı da yol alamnda kalmaktadır. Parsel alam 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plamnda 
Turizm Yatırım Alanı, Termal Tıuizm Alam ile bir kısmı yol alamnda, 1/25.000 ölçekli Kütahya Ihça 
Harlek Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni Plamnda ise Tercihli Kullanım Alam(Turizm+Konut) 
lejandlı alanda kalmaktadır.

İmar plam değişikliği ile; Işıkkara Mahallesi, 123 ada 517 nolu parsel alanının Ticaret-Turizm 
Alam (TAKS:Aranmayacaktır, KAKS:2.50, Yençok:30.50 metre) olarak düzenlenmesi, 10 metre 
olacak şekilde çekme mesafelerinin oluşturulması, "Otel yapılması halinde; bodrum katlarda; yatak 
üniteleri haricinde, satış üniteleri, Restoran, toplantı salonu, kür merkezi ve ilgili alanları, mutfak, 
depolar, teknik donanım alanları, otopark, sığınak alanlan, umumi havuzlar, aile banyoları, sauna, 
jimnastik salonu, personel odası vb. Kullammlan emsal(kaks)' e dahil değildir." şeklinde plan notunun 
oluşturulması yönlerindeki imar plam değişikliği uygun görülmüş olup, onaylanmak üzere konanım 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletilmesi.

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi’ne ait olan İlimiz merkez Ilıca - Işıkkara mahallesi, 123 ada, 517 
parsel numarah taşınmazın 5393 sayılı kanunun 18. Maddesi (e) bendine (Taşınmaz mal ahmına, 
satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu 
hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve 
süresi otuz yılı geçmemek kaydtyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vernik) hükmü 
gereğince kiralama, satış, kira karşılığı yapım vb. işlemler için Belediye Başkam ve Belediye 
Encümeni’ne yetki verilmesi, uygun görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederiz.

L

SerdaBAL YILDIZ 
Başkan

Yusuf SÖKMEN 
Başk^ Yard.

Ruhsen KUMDALI 
Rap«^âör
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

îmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, înköy 
Mahallesi, 5488 nolu parsel alamnda imar planlanmn iptal edilmesi, dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda;

I/IOOO ölçekli Uygulama İmar Planında, înköy Mahallesi, 5488 nolu parsel alam; Küçük Sanayi 
Sitesi Alam (Yençok:9.50 metre, 2 kat. Serbest Nizam), Park Alam, Genel Otopark Alam, Belediye 
Hizmet Alam (Yençok:Serbest, TAKS:0.40, KAKS:1.00, Serbest Nizam), Cami Alam (Yençok:Serbest, 
TAKS:0.40, KAKS:1.00, Serbest Nizam), Sağlık Tesisi Alam ( Yençok:Serbest, TAKS;0.40, 
KAKSil.OO, Serbest Nizam), Sosyal Tesis Alam ( Yençok:Serbest, TAKS:0.40, KAKS:1.00, Serbest 
Nizam), Ağaçlandmlacak Alan, Resmi Kurum Alam, Karakol Alam ve yol alam lejandh alanda 
kalmaktadır.

Bahse konu alanda, bütüncül olarak imar planlanmn değerlendirilmesi için, söz konusu înköy 
Mahallesi, 5488 nolu parsel alam ile etrafındaki toplam yaklaşık 65 hektarlık alanda, 1/5000 ölçekli 
Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama îmar Planlanmn iptal edilmesi, uygun görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ 
Başkan

ksdM&ut-
Yusuf SÖKMEN 

Başkan Yard.
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

îmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısmda» înköy 
Mahallesi, 5488 nolu parsel alammn, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesine göre “Kentsel 
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alam” ilan edilmesi, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesinde; “Belediye, belediye meclisi karanyla; konut 
alanları, sanayi alanlan, ticaret alanlan, teknoloji parklan, kamu hizmeti al anlan, rekreasyon aianlan 
ve her türlü sosyal donatı alanlan oluşturmak, eskiyen kent kısımlannı yeniden inşa ve restore etmek, 
kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel 
dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alamn kentsel dönüşüm ve gelişim alam olarak ilan 
edilebilmesi için yukanda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçmın gerçekleşmesi ve bu alanın 
belediye veya mücavir alan sımrlan içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya 
kullanımmda olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alam ilan edilebilmesi ve uygulama 
yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Cumhurbaşkamnca bu yönde karar ahnması şarttır.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alamn; üzerinde yapı olan veya 
olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alamn 
büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasın^ olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususlanmn 
takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje 
alam ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alanı olarak belirlenebilir.” denilmektedir.

6306 sayılı Afet Riski Altmdaki Alanlann Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında İlimiz, 
Merkez İlçesi sımrlan içerisinde 12 adet bölge ve dereleri içeren Riskli Alanlar belirlenmiştir. 
Toplamda yaklaşık 500 hektar büyüklüğündeki söz konusu Riskli Alanlar Bakanlar Kurulu'nun 
17.04.2013 tarih ve 2013/4678 sayılı karanyla onaylanmış ve 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Belediyemizce, bahse konu Riskli Alanlann tamamında 
yerinde dönüşümün yapılamayacağı; yeni dere güzergahtan ve bazı mahallelerin sağlam zeminde 
konut ve kentsel sosyal teknik altyapı alanlan ihtiyacımn karşılanabilmesi amacıyla;

İlimiz, Merkez İlçesi, înköy Mahallesi sımrlan içerisinde, 5488 parsel no.lu, 585.249,69 m2llik 
taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesine göre; konut alanlan, ticaret alanlan, sanayi 
alanlan ve ilgili sosyal donatı alanları oluşturmak amacıyla “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje 
Alam” ilan edilebilmesi için Cumhurbaşkamnca bu yönde karar alınması amacıyla müracaatta 
bulunulması, uygun görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederiz.

SerdaBAL YILDIZ 
BaşkanMsır

Yusuf SÖKMEN 
Bask/îhterd.

Ruhsen KJJMDALI 
tör
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısmda, înköy 
Mahallesi, 5489 nolu parsel alamnda imar planlannın iptal edilmesi, dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda;

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, înköy Mahallesi, 5489 nolu parsel alam; Küçük Sanayi 
Sitesi Alam (Yençok;9.50 metre, 2 kat, Serbest Nizam), Gıdacılar Küçük Sanayi Sitesi Alam (TAKS 
Aranmayacaktır, KAKS Aranmayacaktır, Yençok:10.50 m, 2 kat. Yan ve Arka Bahçe Mesafesi 
Bırakılmayacaktır), Konut Dışı Kentsel Çalışma Alam (Serbest Nizam, TAKS Aranmayacaktır, 
KAKS: 1.00, Yençok:8.50 m, 2 kat). Belediye Hizmet Alanı Hafnyat-Geri Dönüşüm ve Depolama 
Alam, Ağaçlandmlacak Alan, Park Alam, Pasif Yeşil Alan, Konut Alam (Ayrık Nizam, 4 kat, 
TAKS:0.25, KAKS: 1.05) ve yol alam lejandlı alanda kalmaktadır.

Bahse konu alanda, bütüncül olarak imar planlarının değerlendirilmesi için, söz konusu înköy 
Mahallesi, 5489 nolu parsel alam ile etrafındaki toplam yaklaşık 45 hektarlık alanda, 1/5000 ölçekli 
Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlannın iptal edilmesi, uygun görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederiz.

SerdaBAL YILDIZ
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İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısmda, İnköy 
Mahallesi, 5489 nolu parsel alanının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesine göre “Kentsel 
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alam” ilan edilmesi, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesinde; “Belediye, belediye meclisi karanyla; konut 
alanları, sanayi alanları, ticaret alanlan, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanlan 
ve her türlü sosyal donatı alanlan oluşturmak, eskiyen kent kısımlanm yeniden inşa ve restore etmek, 
kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel 
dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alamn kentsel dönüşüm ve gelişim alam olarak ilan 
edilebilmesi için yukanda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçımn gerçekleşmesi ve bu alanın 
belediye veya mücavir alan sımrlan içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya 
kullammında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama 
yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Cumhurbaşkanınca bu yönde karar alınması şarttır.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alamn; üzerinde yapı olan veya 
olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alamn 
büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususlarmm 
takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje 
alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alam olarak belirlenebilir,” denilmektedir.

6306 sayılı Afet Riski Altmdaki Alanlarm Dönüştürülmesi Hakkmda Kanun kapsammda ilimiz. 
Merkez İlçesi sımrlan içerisinde 12 adet bölge ve dereleri içeren Riskli Alanlar belirlenmiştir. 
Toplamda yaklaşık 500 hektar büyüklüğündeki söz konusu Riskli Alanlar Bakanlar Kurulu'nun 
17.04.2013 tarih ve 2013/4678 sayılı karanyla onaylanmış ve 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Belediyemizce, bahse konu Riskli Alanlann tamamında 
yerinde dönüşümün yapılamayacağı; yeni dere güzergahlan ve bazı mahallelerin sağlam zeminde 
konut ve kentsel sosyal teknik altyapı alanlan ihtiyacımn karşılanabilmesi amacıyla;

İlimiz, Merkez İlçesi, İnköy Mahallesi sınırlan içerisinde, 5489 parsel no.lu, 318.140,81 m2,lik 
taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesine göre; konut alanlan, ticaret alanlan, sanayi 
alanları ve ilgili sosyal donatı alanlan oluşturmak amacıyla “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje 
Alanı” ilan edilebilmesi için Cumhurbaşkanınca bu yönde karar alınması amacıyla müracaatta 
bulımulması, uygun görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ 
^Başkan
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Yusuf SÖKMEN 
BaşkmıYard.

Ruhsen KUMDALI
Rapg^ör
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