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iıvıan VE BAyINDIRLIK xonrisyoN RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 02.09.20|g günü yapmış olduğu
toplantısında, 31.05.2019 tarih ve2019-12447 sayılı başvurunuz incelenmiş olup,

Cemalettin Mahallesi |66 ada l24 parselde bulunan dükkinın ön ve yan
bahçelerinin kullanılabilmesi için ; "kat maliklerinin 4l5 nin noter onaylı muvaffakatı
alınarak, binadan itibaren parsel sıntrtnı geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa
asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır
katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tırrafindan uygun görülmesi
şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ek|i haritada belirtilen alanlarda
uygulanmasr komisyonumuzca uygun görüImüştür.
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iıvıan vE BAyINDIRLIK «ovrisyoN RApoRU

İma. ve Bayındırlık Komisyonumuzun 02.0g.20lg günü yapmış o|duğutoPlantısın da, 23.08.20l9 ta rih ve z0l 9]r_8798 sayılı noİru.u.,rz incelenmiş olup,DumluPınar Mahallesi 1356 ada l parselde bulunan dükk6nİn ön ve yanbahÇelerinin kullanılabilmesİ iÇin ; "kat malitlerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakatıalınarak, binadan itİbaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsaasma kat taban döŞemesİne kadar kapalı aİan oluşturuımayacak şekiıde açıtıp, kapanırkatlanabilİr camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesiŞartıYla ticari amaÇlı kullanılabilir;'şeklindelri koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda"Yere kadar aÇılır kaPanır sistem, üst çatısı da açılır kapanır sistemı, olması şartıylauygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.'

Serda BAL YILDIZ
Başkan,r.-

arWw

*,,,pIİ^''

inrcıı,i Bila| YURTTAŞ

YUSUf SÖKMEN
Başkanr{4rdımcısı



()

iıvıa.n VE BAyINDIRLIK roıvıisyoN RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 02,09,20|g günü yapmış olduğu
toplantısında, 16.08.20l9 tarih ve 2019-18195 sayılı başvurunuz incelenmiş olup,

Gaybiefendi Mahallesi 533 ada 107 parselde bulunan dükkinın ön ve yan
bahçelerinin kullanılabilmesi için ; "kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakatı
alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa
asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekitde açılıp, kapanır
katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafindan uygun görüImesi
şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda
uygulanması kom isyonum uzca uygun görülmüştür.
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IMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 02.09.20lg günü yapmış olduğu
toplantısında, 09.08.2019 tarih ve 20|9-17979 sayılı başvurunuz incelenmiş olup,

Meydan Mahallesi 673 ada 449 parselde bulunan dükkinın ön ve yan
bahçelerinin kullanılabilmesi için ; "kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakatı
alınarak, binadan itibaren parsel sınırınt geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa
asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır
katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafindan uygun görülmesi
şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda
"dükkanlar arası tuğla duvar örülmemesi|' şartıyla uygulanması komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
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iıvıan vE BAyINDIRLIK xouisyoN RApoRu

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 02.09.2019 günü yapmış olduğutoPlantısın da, 17.07.20l9 tarih ve 2019-15ısz sayııı nrlrr.unrz incelenmiş olup,ZafertePe Mahallesi 110 ada 1parselde bulunan dükkanın ön veyan bahçelerininkullanılabilmesi iÇİn ; "kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı -rruifukrtı alınarak,binadan itibaren Parsel_ sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kattaban döşemesine kadar kapıı u|11 guşir.rı-ayucaı. şekilde açılıp, kapanırkatlanabilir camlı s.istem_lerle, projelerinin Estetik ruİrıu tarafından uygun görütmesişartıyla ticari amaçlı kullanılabılir;'şeklindeki koşulun ekli harıtada belirtılen alanlarda"Yere kadar aÇılır kaPanır sistem, üst çatısı da açılır kapanır sistem,, oı-o., şartıylauygulanması komisyon u m uzca uygun görülmüştür.
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ivıan VE BAyINDIRLIr roıvıisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun l8.09.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Yoncalı Mahallesi, 3l8 ada, 2 parselin batısında kalan sahada imar planı değişikliği, dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonucunda;

Yoncalı Mahallesi, 318 ada,2 parselin batısında kalan sahada imar planında Park lejandlı alan
bulunmaktadr. İlave imar planı yapılması tasarlanan Yoncalı Mahallesi'nde Enne Barajı'nın
kuzeyindeki sahada ise mevcut durumda imar planı bulunmamaktadır. Enne Barajı ve çevresinin
içerisinde bulunduğu yaklaşık 610 hektar sahada, Belediye Meclisinin 02.11.20l0 tarih ve 479 sayı|ı

kararı ile ilave imar planı yapımı için ön izin verilmiş olup; ilgili kurum ve kuruluş görüşleri

bulunmaktadır. İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd raporu |7.07.2014 tarihinde Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafindan onaylanmıştır. Jeolojik-jeoteknik
etüd raporuna göre söz konusu süada Öa-Z.l ve UA-2 lejandlı alanlar bulunmaktadır. İlave imar planı
yapılması tasarlanan bölgede Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih ve |44 sayılı kararı ile; düşük
yoğunluklu turizm tesis alanları ve kentsel sosyal teknik altyapı alanları olarak imar planı çalışmasının
devam etmesine; Enne Barajı'nın azami su seviyesi olan 998 m. kotundan itibaren 30 metre genişlikteki

sahada, Müalle Yerleşik Alanları ve onaylı imar planları haricinde kalan sahalarda, koruma bandı

(yapı yasaklı alanlar) belirlenmesine karar verilmiştir. Bahse konu alanın bir bölümü söz konusu

koruma bandı (yapı yasaklı alanlar) içerisinde kalmaktadır.

Yoncalı Mahallesi, 3l8 ada, 2 parselin batısında kalan sahada imar planında bulunan Park

lejandlı alanda Turizm Tesis Alanı, TAKS: 0.35, E: 1.50, Yençok: 30.50 lejandlı sahalar düzenlenmesi;

turizm tesis alanı parsel alanlarının belirlenerek, planda gösterildiği şekilde uygulanmasına yönelik

imar planı değişikliği i|e; aza|arı park alanı ve artan yoğunluğa karşılık, yukarıda açıklanan Yoncalı
Mahallesi'nde Enne Barajı'nın kuzeyinde imar planı bulunmayan sahada Park alanı lejandlı saha

düzenlenmesine yönelik iİave imar planı uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b

maddesi uyarınca onaylanma§r hususunu,

B ilgileriniz e arz ederiz.
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ivıan VE BAyINDIRLIr rowıisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun l8.09.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, La|a

Hüseyin Paşa Müallesi, 20.L.2 pafta, 204l ada,5 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 22.08.2019 tarih ve 1836 sayılı yazısı ve ekleri etüt edilmiştir.

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L,2 pafta, 204| ada,5 parsel alanında uygulama imar planında Bitişik
nizam 3 kat konut alanı, nazım imar planında ise Mevcut konut alanları (alÇak Yoğunluk) lejandlı alan

bulunmaktadır. Söz konusu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüŞtürülmesi Hakkında

Kanun kapsamında:r7.04.2013 tarih ve201314678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli

Alan içerİsinde kalmaktadır. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.2 pafta, 204| ada,5 Parsel alanının
park aİanına dönüştürülmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değiŞikliği uYgun görülmüŞ

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

Bil gileriniz e arz ederiz.
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iır,ran VE BAyINDIRLIr xoıvıisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 18.09.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, La|a

Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.1 pafta, 2359 ada, l parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

|6.09.20]j tarih ve 3199 kayıt numaralr dilekçe etüt edilmiştir. Lala Hüseyİn Paşa Mahallesi,

20.L,| pafta, 2359 ada,1 parsel alanında imar planında Bitişik nizam 3 kat konut alanı, l C lejandlı

alan bulunmaktadır. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.| pafta, 2359 ada, 1 parsel alanının Ticaret

alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar
Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması hususunu,

Bil gileriniz e arz ederiz.
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iıvıan VE BAyINDIRLI« «orvıisyoNu RApoRU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun l8.09.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Lala
Hüseyin Paşa Mahallesi,49 pafta, 858 ada, 10-1l parsel ve 1765 ada,234 parsel alanında imar planı
değişikliği, mtiracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

TEİAŞ Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü'nün (Kütahya) 24.07.20|9 tarih, 299750 sayılı
ya^g ve 10.09.2019 tarih, 36|734 sayılı yazısı ve ekleri etüd edilmiştir. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi,
49 pafta,858 ada, 10-1l parsel ve 1765 ada,234 parsel alanında imar planında 10 m. yapı yaklaşma

mesafesi olan TEK Trafo Merkezi lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alan 6306 sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17.04.2013 tarih ve 201314678

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içerisinde kalmaktadır.

İmar planında bulunan "TEK Trafo Merkezi" lejandlı alanın "TEİAŞ Trafo Merkezi ve İlgili
Tesisleri Alanı" lejandlı alana dönüştürülmesi ve alan içerisindeki Şalt Tesisleri bölümünün imar

planında gösterilmesi; "TEİAŞ Trafo Merkezi ve İlgili Tesisleri Alanında; İdari Binalar, Bekçi

Kulübeleri, Teknolojik Bina (Kumanda Binası), Şalt Tesisleri, Ambar Binaları yapılabilir. Teknolojik

Bina (Kumanda Binası) ve Şalt Tesisleri için yükseklik ve emsal sınırlaması olmayıp projesine göre

uygulama yapılacaktır. Tesis alanında Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'ne uyulacak ve

gerekli tedbirler TEİAŞ tarafından alınacaktır." plan notlarının oluşturulması; alanın doğu ve güney

kesiminde 5 m., batı kesiminde 3 m. yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi, kuzey kesiminde yaPı

yaklaşma mesafesi bırakılmaması; TAKS: 0.25, KAKS: 0.50, Yençok: 12.50 m. yaPılaŞma koŞullarının

telirlenmesi; Enerji İletim Hattı emniyet koridoru ve ilgili yapı yasaklı alanların Planda gösterilmesi;

Teknolojik Bina (Kumanda Binası) Şalt Tesislerine birleşik olarak yapılabilmesi, bunun dıŞındaki

yapılar için şalt Tesisleri bölümü çevresinde 6.50 m. yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesine Yönelik
İmar planı jeğişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uYarınca

onaylanması hususunu,

Bilgileriniz e arz ederiz.
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Bilal YURTTAŞ

13



1"

o

o

O

!]4 ğ

aaaaaaa

a

a

a

a

Ğl a a \a

aa

1

I(

j,9]4

a

a

a

a

a.o

a

at

a

a

a

a

V'\
\o

a

a

':,,l 
.,,

a ,a

o

^ou

aa

a

a

a

Q ,ar',

aa

aaaaı

aaaaaaaa

aaaaaoaa

aaaooao
936 7

;,\
\:- '1.

4

a 2

;,l
:J.
)/1 .l

a \
5.

/a

a
a.

V
O

o

a

/oa/ a

o
a
\1

l
o

y(§{

TEKT.RAFo ü: /

/,4
//f,

3o\
\ou\. . . . . .,\\.
\ \ o-Q-
2r?a2r\,a\. . . .
,////>>^-,,s \ .ffi 7,

\.\
// ///////// .

/,/,{,/,/,/./,/./,/,/ / 9]5 8',/Ç«..//. . . .

a aaaaaaoataooo \\,/ /\-\ ,/ /"\
ıC|A'-\ğ........

7/\/a, a

.- a /-. /r/\,<<

a

/,ı
., l

a,)
tv-ü / ].tl

[ıC
,/ ,/

'J,'ı
7/



L1

iıran VE BAyINDIRLIK xoııisyoNt] RApoRI"I

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 25.09.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Otuz Ağustos Mahallesi, 1405 ve 1416 adalarda imar planı değişikliği, konusu incelendi, yapılan
görüşmeler sonunda;

Emlak İstimlak Müdirlüğünün, Otuz Ağustos Mahallesi, l405 ve l4l6 adalarda imar planı
değişikliği talebini içeren, l9.08.20l9 tarih, E.l793 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Uygulama imar
planında; l405 ve 1416 adalaıda Ayrık Nizam,2 kat, TAKS: 0.25IKAKS: 0.50 koşulları uygulanan,
konut sahası bulunmakiadır.

Büyük bölıirnü Belediyemize ait parsellerin olduğu, l405 ve 14l6 adalar bölgesinde, topogafik
yapı ve halihazır durum göz önünde bulundurularak; parsel alanlan içerisindeki istinat duvarlarının
parsel maliklerince yaptırtılması, gerekirse hem kuzey ve hem de güneydeki yollardan cephe alacak

şekilde parsellerin oluşturulması; kayıtlarıyla, güney kesimdeki iınar planlannda kırıkh şekilde yer

alan yolun düz hatlı olacak şekilde diuenlenerek , düenlenen yolun güneyinde ağaçlandınlacak
alan ve park alanlarının tasarlanması, güneybatı böltl,rnde de yol alaru belirlenınesi, |2,|3,14"|5
nolu parsellerin olduğu bÖlgede bina cephelerinin gÖsterilerek, Aynk Nizam, 2 kat, TAKS:
0.25IKAKS: 0.50 lejandlı konut alanının diiaenlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planı

değişikliği ile ilgili 
"naz,m 

imar planı değişiklikleri uygun görülmüş olup; 3194 sayılı İmar
Kanunu'nun 8b maddesi uyarıncı onıylanmısı hususunu,

Bi l gilerinize arz ederiz.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 18.09.20|9 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Siner Mahallesi, 96 ada, 1 parselde imar planı değişikliği, konusu incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;

Emlak İstimlak Müdürlüğtimün, Siner Mahallesi, 96 ada. l parselde imar planı değişikliği
talebini içeren, 19.08.2019 tarih, E.l796 sayılı yazıst eti.id edilmiştir. Uygulama imar plannda; 96
ada, 1 parselde bulunan "Akaryakıt İstasyonu, OtobUs Garajı, Bakım, Yrkama, Yağlama Tesisleri -
B-2- TAKS:0,60, KAKS: 1.2a" lejandlı alana "Ticaret Alaru" lejandı eklenmesine ilişkin,
uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazlm imar planı değişiklikleri uygun görülmüş olup; 3194
Sayılı Imar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca onaylınması hususunu,

Bil gi leriniz e arz edeiz.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzın 25.09.2019 tarihinde yapmış olduğu
toplantısında Servi Mahallesi 82 ada 41 parsel alanında imaı planı değişikliği müracaat
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

24.09.2O|9 tarih ve 3302 kayıt numaralı kayıt numaralı dilekçe; " Kaıahya lli, Merkez
İlçesi, Servi Mahallesi, l5 pafta, 82 ada 4l parsel numarqlı arsanın malikleri bulunmaklayız.
Söz konusu 82 numaralı adaya ait imar durumunda, cephe işareti Barbaros Sokahan verilmiş
bulunmaktadır. Bu durumda 4] numaralı parsel için imar durum belgesi talep ettiğimizde;
2018/941 sayılı imar durum belgesinde 4] ve 12 numaralı parsellerin birbiriyle şuyulanması
gerektiği şarıyla karşılaşılmışnr. Halihazırda 42 numaralı parselin maliklerine ıarafımızca
hiçbir şekilde ulaşılamamış ve iletişim kurulmamıştır, Bu durumda 4l parselin malikleri
olarak arsamız üzerinde inşaaıa boşlayamamakıan Eıürü mağdur durumdayız. Şu anki
durumda verilmiş olan cephe işareti kaldırılırsa kendi arsamız üzerinde inşaat yapmamızın
yolu açılacak ve mağduriyetimiz son bulacaktır. Bununla birlikte yine söz konusu cephe
işareti kaldırıldığı taktirde 82 numaralı ada üzerindeki yapı yoğunluğu azalacak, böylece
yeşil alan artacak ve bu da çevre için faydalı olacaktır. Hem 4], hem de 12 numaralı
parseller cephe ölçüsü ve derinlik ölçüsü bakımından birbirlerinden bağımsız şekilde üzerine
yapı yapılabilir niıelikıedirler. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı: İmar durumundaki
cephe işaretinin kaldırılarak 4] ve 42 numaralı parsellerin birbirinden bağımsız hale
getirilmesi için gereğini arz ederim." şeklindedir.

Söz konusu Servi Mahallesi 82 ada 4I parsel numaralı taşünmaz İmar Planında Bitişik
Nizam 6 katlı T2 lejandlı konut ve adanın kuzey batısındaki l0 metrelik yoldan cephe alacak

şekilde cephe işareti bulunan alanda kalmaktadır. Söz konusu cephe işareti kaldırıldığı
takdirde imar adasında yapılaşma dokusu değişeceği için talep edilen imar planı değişikliği
uygun görülmemiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.
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IMAR VE BAYINDIRLIK KOMISYONU RAPORU

İmar ve Bayındırlık Komisyonumuz,an 25.09.20|9 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Yeni Bosna Mahallesi 570 ve 571 parsel alanlannda yol alanı olarak imar planı yapımı konusu
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Yeni Bosna Mahallesi 57l parsel numaralı taşınmaz ile ilgili l3.09.20i9 tarihli ve 3l72
kayıt numaralı di|ekçe; "Yenibosna Mahallesi Yenibosna Sok. No.7' de ikamet etmekteyim.
Kapımızın önündeki yolu yan larafımızı (arsayı) alan kişi yoluda çevirdi. Böylece biz üç komşu
yolumuz kapanmış oldu ve mağdur duruma düşıük. Gereğinin yapılmasını arz ederim." şeklindedir.

Yeni Bosna Mahallesi 570 ve 571 parsel numaralı taşınmMın olduğu bölgedeki talep konusu
alan Nazım ve Uygulama imar planları dışında, Yeni Bosna Mahalle Yerleşik alanı içerisinde
kalmaktadır. Söz konusu 570 ve 5'l1parsellerin bir bölümünde 7 metre genişliğinde olacak şekilde
yol alanı düzenlenmesine yönelik; 1/l000 İlave Uygulama İmar Planı uygun görülmüş olup; 3194
Sayılı İmar Kanunu'nı!n 8b maddesi uyarınca onaylanması hususunu,

imar planının yürürlüğe girmesine müteakip; Yeni Bosna Mahallesi 570 ve 571 parsel

alanındaki 7 metrelik yo|ıın,2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamuşlaştırılması
uygun görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederiz.
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İmar ve Bayındırhk Komisyonumuzun 10.07.20l9 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Evliya
Çelebi Mahallesi,79 pafta, 654 ada, 101 parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası incelendi,
yapı lan görüşmeler sonucundai

Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta,654 ada,101 parsel alanında imar planında Sağlık Tesisi Alanı
(Serbest nizam, TAKS: 0,50, E(KAKS): 1.50, Hmax: Serbest) lejandh alan, trafo, park, kanal ve yol
alanlan bulunmaktadır. Parsel alarıının bir bölümiinde 6306 sayılı Kanun kapsamında 17.04.2013 tarih
ve 201314678 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen deıelerle ilgili Riskli Alan bulunmaktadır.
Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta,654 ada, 101 parsel alanrnda bulunan Sağlık Tesisi Alanının Millet
Bahçesi Alanına dönüştürülmesi; paık alanınrn yol alanına dönüştiirülmesine yönelik imar planr
değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nıın 8b maddesi uyarrnca onaylanması
hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.
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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 30.09.2019 tarihinde yapınış olduğu toplantısında. Siner
Kocüöyük Tümülüsü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı. dosyası incelendi.
yapılan görüşmeler sonucunda;

Yiiıriiırlükte imar planı bulunan Kütahya (Merkez) Siırer Kocahöyük Tümülüsü l. Derece
Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar PIanı Kütahya
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.09.2019 tarih ve 5458 sayılı kararıyla uygun
görülmüştür. Söz konusu alan Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları
dışında kalmaktadır. Yünirli,ikteki imar planında söz konusu alanda Arkeolojik Park (Höyük)
Kocahöyük Tümülüsü lejandlı alan, park ve 1,ol alanlan ile 3 m. ön, 3 m. yan bahçe alanlı TAKS: 0.35,

KAKS: 1.40, Alrık nizam 4 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Siner Mahallesi. 2 ada, 3 parsel; 3

ada, 5 parsel; 5 ada, 1, 4, 5, 6,7,8, 9, l0 parsellerin Sit sınırlan içinde kalan bölümlerinin imar
plarıında 1 . Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesi; Siner Mahallesi, 5 ada, 1, 4, 5, 6, 7 , 8, 9,

10 parsellerin Sit sınırları dışında kalan bölümlerinin imar planında Park alanı olarak belirlenmesi;

çevresindeki yol alanlarının düzenlenmesi ve ilgili plan notlarından oluşan Siner Kocahöyiik Tümülüsü
l. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar

Planı uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanması
hususunu,

Bil gilerinize arz edefiz.
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IMAR VE BAYINDIRLIK KOMISYONU RAPORU

İmar ve Bayındırhk Komisyonumuzun 30.09.20l9 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, 30
Ağustos Mahallesi, 18.0.4 pafta, 1389 ada, l parsel alanında imar planı değişikliği, konusu
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Uygulama imar planında, 30 Ağustos Mahallesi, 18.0.4 pafta, 1389 ada, 1 no.1u parselde
3'er ve 5'er metre yapı yaklaşma mesafeli, E=l.00, (TAKS: 0.60, 4 KAT-I6.00 m.) lejandlı Belediye
Hizmet Alanı ile 3'er ve 5'er metre yapı yaklaşma mesafeli, Ticaret + Konut (TİCK), Yençok: 8 kat
(24.50 m) lejandh alan yer almıştır. 1389 ada, 1 no.lu parsel alanının bulunduğu, Toplu Konut İlave
İmar Planı (1/1000) Plan Notlarında; blok boy ve derinliklerinin max, 30 metre olacağı hükmü
bulunmaktadır. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde, Ticaret + Konut (TİCK) ku|lanımtarında,
tek başına konut olarak kullanılmaması koşulu getirilmiştir.

1389 ada, 1 no.[u parselde bulunan Belediye Hizmet Alanının Ticaret + Konut (TİCK;
lejarıdlı alana dönüştürülmesi; TAKS, KAKS aranmadan, kitle ölçülerinin maksimum olarak, bahçe
mesafelerinin ise minimum olarak uygulanması, konut kullanımının zemin ve bodrum katlarda
yapılmaması kayıtlarıyla, blok boy ve derinliğine ilişkin plan notunrın bu parselde uygulanmaması,
"TİCK alanında; binanın taban alanı maksimum 18.90 x 49.00 m. ölçülerinde uygulanacaktır, kapalı
çıkma yapılamaz, yönetmelikteki ticaret kullanımı oranıyla ilgili minimum olarak; zemin katta ve
bodrum katlann mevzuata uygun ilgili bölümlerinde ticaret kullanımının yapılması zorunludur, çatı
piyesi, çatı bahçesi, teras çatı, mansard çatı vb yapılamaz, yan adalarda uygulanan kırma çatı tipi,
uygulanacaktır, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yaplamaz, ifraz yapı|amaz."
plan notlarıyla,3'er ve 5'er metre yapı yaklaşma mesafeli, Ticaret + Konuı (TİCK) lejandlı alanın
düzenlenmesi, kat adedinin 8 kat olarak kalması kaydıyla Yençok: 24.50 m.'nin 27.50 m. olarak
düzenlenmesi;

Kaldırılan Belediye Hizmet Alanının karşılanması için 30 Ağustos Mahallesi, 1426 nolu
adanın güney böliimünde imar planında bulunan 5'er metre yapı yaklaşma mesafeli, TAKS: 0.40,
KAKS: 1.00, Yençok: 3 kat - 12.00 m. lejandlı Belediye Hizmet Alanının Park alanına doğru
genişletilmesi; azalan Park alanı ve artan yoğunluğun karşıianması için |426 no.lu adanın doğu ve
batı tarafındaki ağaçlandırılacak alanlarda park alanı belirlenmesi yönlerindeki, Nazım ve
Uygulama İmar Planı değişiklikleri uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b
mıddesi uyarınca onaylanması hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.

Serda BAL YILDIZ
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