
Belediye Meclisimiz 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden a$aordaki gUndem

maddelerini gorugmek Uzere 2. donem 4.olaoan toplantlsl l.birle$im,'1. ve 2. oturumunu Meclis Ba$kanl
Kamil SARAQOGLU'nun Bagkanlrgrnda 01 .04.2015 QAR$AMBA gunu Saat: 18.30'da Belediye Kultur
Sarayr l\ileclis Salonunda. Uyelerden, 1-MEHlvl-ET OZDOGAN.2-NURI 9ETlN. 3-GALIP GUL_TEKIN.

4-CAFER CIHAT CEYLAN, s-BANU AKALINOGLU, 6-OMER FARUK DURMM, 7-HALIT OGUZ ATAKAN,
8-EBUBEKIR ERDOGMU9, g-MUSTAFA AYDIN, 10. FATMA GUL, 11- FURKAN YILMM, 12- MEHMET
NACI PEKCAN, l3.RAMAZAN YILDIRIM, 14- PINAR AKBULUT, 15- SELIM DURMM, 16.9ULE UYKUN,
17.MURAT HASER, 18- SAL|H OZDEN, 19- ENVER ERDOGAN, 2O.pzIME NUR AKTA$ AKALIN,
21-AHMET ULUCA, 22-SERDA BAL YILDIZ, 23.NEDIM DELEN, 24.CEMAL AYDIN, 2s-YUSUF
SOKI\4EN, 26-MERVE OZQINAR GUL,27- EROL MERCAN, 28-MUSTAFA EROL. 29- HAL|L iBRAH|M
OOGLARLIOGLU, 3O-ALI KORKMM'rn istirakleri ile yaptr.

Qo$unlugun bulundugunu belirten Meclis Bagkant oturumu agtl.

lzin dilekgesi oldugunu belirten Meclis Bagkanr, Meclis Uyelerinden Muhammed ikbal
GUNDEM'in izin dilekgesinin okunmasrndan sonra, izrnli sayrlrp sayrlmamasrnr oya sundu ve izinli

sayrlmasrna oy birli0i ile karar verildi.

Bu arada Meclis Bagkanr ;

-5393 Saytu Belediye Kanunu'nun 25. maddesi geregi 2014 ytlt Denetim raporunun meclisin
bilgisine sunulmast konusu olduEunu belirtti ve;

5393 Sayi/r Belediye Kanunu'nun 25. maddesi geregi, Belediye Meclisinin 03.01.2014 tarih ve 01
sayth karan ile olugturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Qal$ma YanetmeliEi'nin
22.Maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayt sonuna kadar Meclis BagkanhEna sunar. Bagkan
Nisan ayt meclis toplanfisnda denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir " hakmi)
gere1ince, bu konudaki Denetim Komisyonu Raporu katip Selin DURMAZ tarafindan okunarak meclise
bilgi verildi.

-Meclis Bagkanr tarafrndan "5393 sayh Belediye Kanunu'nun 49. Maddesinin 2. Ftkras geredi
"Binm mldarlagil ve ust? ydnetici kadrolanna yaptlan atamalar ilk toplanttda Belediye Meclisinin bilgisine
su n ul u t'' hu km a ne i sti n ade n

lnsan Kaynaklarr ve Egitim Mtldurlu0u'nun 2410312015 tarih ve 399 sayrlr birim amirlerinin kadro
atamalan meclisin bilgisine sunuldu.

Meclis Bagkanr gUndeme ilave edilmesi istenilen onergeler oldu0unu belirterek, onergeleri tek tek
okuttu vei

- lll. SayrI Dolu Kadro Degiqiklik Cetveli,
- Belediye Meclisimizin 0310312015 tarih ve 131 sayrlr karanyla Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonuna

havale edilen "KUltur ve Sosyal lgler Mudurlugu Gorev Yetki ve Qalrgma Y0netmelik Taslagr",
- Belediye Meclisimizin 03/03/2015 tarih ve'132 sayr[ karanyla Aragtrrma ve Tanltrm Komisyonuna

havale edilen "Ozel Kalem Mudurlugu Gorev Yetki ve Qalrgma Yonetmelik Taslagr",
- Belediye Meclisimizin 02.1?.2011tarih ve 492 sayrlr karann Belediyemizin Kutahya Katr Atrk

Yapma ve lgletme Birligine yetki devrine iliqkin alrnan karann son paragrafrna buyuk harflerle "AMBALAJ
ATIK YONETIMI FAALIYETLERININ YURUTULMESI,, ibaresinin eKlenmesi,

- 3402 Sayrlr Kadastro Kanunu'nun 5831 sayrlr kanunun de$igik 8. Maddesi uyaflnca, lnkoy
l\4ahallesinde uygulama ekipleri ile birlikte gorev yapmak uzere, soz konusu yerlerde ikamet eden kigilerden
6 adet bilirkigi segimi yaprlmasr,

- llimiz merkez Alipaga Mahallesi, 7-8 pafta, 67-78-79-167 nolu adalar bolgesinde imar planr
degigikl,gi,

- Belediyemizin girketi olan Belde A.9'ne asfalt plent tesisi igin kullanrlacak olan krediye kefaleti,
- Belediye Meclisimizin 03/03/2015 tarih ve 125 sayrlr karaflna ifade eklenmesi,

Konularrnrn gundeme alrnmasrna oy birligi ile karar verildi.

Srrasryla gundem maddelerine gegildi ve,
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GUNoEMiN I.MADDESiNiN:
5393 Saytll Belediye Kanunu'nun 56.maddesi geregince, Belediyemiz 2014 Ytt Faaliyet raporunun

okunmasr ve miizakeresi, oldugunu belirten lvleclis Bagkanr bu konuyu mozakereye agmak ozere 5393
Sayrl Kanun'un 19. maddesi uyannca yerini Belediye Meclisi '1. Bagkan Vekili Nuri 9ETIN'e terk etti. Nuri

QETIN hazrrlanan Faaliyet Raporlaflnrn onceden tum uyelere dagrtrldrgrnr belirterek 2014 yrlr faaliyetleri
hakkrnda bilgivermesi igin Belediye Bagkanr Kamil SARASOGLU'na soz hakkr verdi ve Belediye Ba$kanr
Kamil SARAQOGLU 2014 ytt faaliyetleri hakkrnda gerekli bilgiyi verdi. Belediye Meclisi '1. Bagkan Vekili
Nuri QETIN 20'14 yrlr faaliyet raporunu mUzakereye agtr, yaprlan mUzakerelerden sonra blr yrllrk faaliyet
raporunu oya sundu ve Belediyemizin 2014 Ytt Faaliyet raporunun yeterliligine ve aynen kabuli.lne, igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birlagi ile karar verildi.

GUNDEMIN 2.MADDESINiN:
5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 33.maddesi geregince, Belediye Encilmen Uyeleri segimi,(3

uyexgorev suresi 1 yrl)(gizli oylama), olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayrlr Belediye Kanun'un 33.Maddesi (a) bendi gereoince 1 yrl sure ile gorev yapmak uzere;
Belediye EncUmen Uyelikleri igin yaprlan gizli oylama sonucunda,
1- H.Oguz ATAKAN 18 oy,
2- Falma GUL 18 oy,
3- Mustafa AYDIN '18 oy'la Belediye Encumen Uyeliklerine 1 yrl sureligine gorev yapmak 0zere

seQildiler.

GUNDEMiN 3.MADDESiNiN:
5393 Sayrlr Belediye Kanunu nun 24 maddesi geregince. Plan ve Butge Komisyonu Uyeleri segimi

,(gOrev sliresi 1 yrl)(en az 3 Uye, en fazla 5 Uye), oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt
gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

5393 Sayrlr Kanun'un 24.lvladdesi " Belediye Meclisi, ayeleri arasndan en az ag, en fazla beg
kigiden olugan ihtisas komisyonlan kurabilir. Komisyonlann bir ytlt gegmemek azere ne kadar sure iQin
kurulacaAt ay meclis karannda belirtili." hlkmij uyannca;

5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi geregince;
Plan ve Butge Komisyonunun 5 uyeden olugturulmasrna ve;
Plan ve Btrtge Komisyonu Uyeliklerine 1 yrlsureligine gorev yapmak Uzere;
1)M.Naci PEKCAN,
2)Ebubekir ERDOGMU$,
3)Furkan YILMM,
4)Enver ERDOGAN,
s)Mustafa EROL'un seQilmelerine, isaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 4.MADDESiNiN:
5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gere$ince lmar ve Bayrndrrlrk Komisyonu Uyeleri

segimi,(gorev suresi 1 yrl),(en az 3 uye, en fazla 5 uye), oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu
hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve,

5393 Sayrlr Kanun'un 24.Maddesi " Belediye Meclisi, iiyeleri arasndan en az i)Q, en fazla beg
klgiden olugan ihtisas komisyonlan kurabilir .Komisyonlartn bir ytlt gegmemek uzere ne kadar sare ein
kurulacadt aym meclis karannda bellftilir." hikmu uyaflnca;

5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi geregjnce;
lmar ve Bayrndrrlk Komasyonu'nun 5 kigiden olugturulmasrna ve,
lmar ve Bayrndrlrk Komisyonu Uyeliklerine 1 yrl s0religine g6rev yapmak Uzere;
1)Cafer Cihat CEYLAN,
2)BanU AKALINOGLU,
3)Muhammed lkbal GUNDEM,
4)Azime Nur AKTAS AKALIN
5)Yusuf SOKMEN 'in seqilmelerine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 5.MADDESiNiN:
5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 24 maddesi geregince Tarih ve Kultur Komisyonu Uyeleri

segimi,(gorev suresi 1 yrl),(en az 3 Uye en fazla 5 Uye), oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda
slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardindan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayrlr Kanun'un 24.Maddesi " Belediye Meclisi,lyeleri arastndan en az ag,en fazla beg
kigiden olugan ihtisas komisyonlan kurabilir .Komisyonlann bir yrh gegmemek uzere ne kadar stire iQn
kurulaca1t aynt meclis karannda beliftilir." hUkmn uyannca,

5393 Sav Be ed ve Kanunu nun 24 Maddes qereO ncei
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Tarih ve Kiiltur Komisyonu Uyeliklerine I yrl siirelioine g6rev yapmak iizere;
1)Prnar AKBULUT,
2)Murat HASER,
3)Nuri QETIN,
4)Sarih ozDEN,
s)Ali KORKMAZ' tn segilmelerine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 6.MADDESiNiN:
5393 Saytlr Belediye Kanunu'nun 24 maddesi geregince Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu Uyelen

segimi, (gorev suresi 1 yrl),(en az 3 iye en fazla 5 uye), oldugunu belirten Meclis Bagkanl bu konu
hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

5393 Sayrlr Kanun'un 24.Maddesi " Belediye Meclisi, uyeleri arasndan en az ug,en fazla bes
kigiden olugan ihtisas komisyonlan kurabilir .Komisyonlann bir yth gegmemek azere ne kadar sare iQin

kurulacaAt ay meclis karannda belidilir." hukmn uyaflnca;
5393 Savrlr Beledive Kanunu'nun 24.Maddesi qeredince:

Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu'nun 5 kigiden oluSturulmasrna;
Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu Uyeliklerine 1 yrl siireligine g6rev yapmak iizere;
1)Ramazan YlLDlRlM,
2)Selim DURMAz,
3)$ule UYKUN,
4)Salih OZDEN,
5)Ahmet ULUCA' nrn segilmelerine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN T.MADDESiNiN:
5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereoince Saolrk ve Sosyal Hizmetler Komrsyonu

Uyeleri segimi, (gorev suresi 1 yrl),(en az 3 uye en fazla 5 uye), olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu
hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve,

5393 Sayrlr Kanun'un 24.lvladdesi " Belediye Meclisi, iiyeleri arastndan en az ag, en fazla beg
kigiden olugan ihtisas komisyonlan kurabilir. Komisyonlann bir yth gegmemek azere ne kadar sure igin
kurulacadt ay meclis karannda beliftilir." hokmu uyaflnca;

5393 Sayrlr Beledive Kanunu'nun 24.Maddesi qeredince:
Saglrk ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'nun.5 kigiden olugturulmasrna;
Sa$hk ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Uyeliklerine 1 yrl sUreli$ine gtirev yapmak iizere;
1)Mustafa AYDIN,
2)H.O!uz ATAKAN,
3)Murat HASER,
4)Cemal AYDIN
5)Halil lbrahim DOGLARLIOGLU'nun segilmelerine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile

karar verildi.

GUNDEMiN S.MADDESiNiN:
Park ve Bahgeler MUdUrlugUmUzce sulama kontrolu, qiftgiye su dagrtrmr ve araza kontrolunde

kullanrlmak uzere 3 adet motosiklet alrnmasr ve "T" cetveline eklenmesi konusunun muzakeresi, oldugunu
belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Su ve Kanalizasyon lsleri Modurlugu'ne baoh Sulama Kanallanndaki gorev ve sorumluluklar Park
ve Bahqeler MUdUrlugu'ne devredilmig olup, sulama kontrolu, Qiftgiye su dagrtrmr ve arazi kontrollerinde
kullanrlmak uzere 3 adet motosiklet alrnmasrna;

Ahnacak motosikletlerin 2015 yrI Butgesi'nan T1 cetveline eklenmesine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oybirli0a ale karar verildi.

GUNDEMiN g,MADDEsiNiN:
Jeotermal Derneginin (lGA) 18-25 Nisan 20'15 tarihleri arasrnda Avusturalya'nrn Melbourne

kentine dtizenleyecegi DUnya Jeotermal Kongresine katrlmak uzere Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'
nun yurtdrgrna g0revlendirilmesi konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu
hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan miizakerelerden sonra konuyu oya
sundu vei
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Uluslararasr Jeotermal Dernegi'nin (lGA) 18-25 Nisan 2015 tarihleri arasrnda, Avustralya'nrn
lMelbourne kentinde duzenleyecegi Dunya Jeotermal Kongresinde bilimsel, teknik ve toplumsal konularla
ilgili etkinlikler ile ulkemizde Jeotermal kaynaga sahip belediyelerin tanrtrmrnrn yaprlacagr da belirtilmig olupi

Jeotermal Kongresi gergevesinde Turkiye Belediyeler Birlioi tarafrndan hazrrlanan gahgma igin
Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU' nun 18 - 25 Nisan 2015 tarihleri arasrnda Avustralya'nrn
Melbourne kentine duzenlenecek olan DUnya Jeotermal Kongresine katrlmak Uzere yurtdrgr
gorevlendirilmesine ve kanuni yolluk ve harcrrahlaflnrn odenmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNoEMIN .to.MADDESiNiN:

Mulkiyeti Hazineye ait olup Ozelle$tirme Yuksek Kurulunun 07 .12.2004 ta,|h ve 20041122 saytt
karan ile Belediyemize tahsisli Azot Sosyal Tesisleri igerisinde bulunan ve 2886 sayrlr Devlet lhale Kanunu
hukumlerine gore katrhm bedeli kargrlrg r Bengisu Ltd $ti'ye kiraya verilen (E-7,8,9,10,1 1 ,12,'1 3,14,15, D-
165,166,167,168 nolu bloklar olmak Uzere toplamda (104 adet daire) Ogrenci Evleri ve Bilgi
KARAAGAOLU'na anaokulu ve kreg olarak kiraya verilen C-151, C-152 nolu bloklann kira si.irelerinin
uzatrmr konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mozakerelerden sonra konuyu oya sundu vei

Mulkiyeti Hazineye alt olupi Ozellegtirme Yi]ksek Kurulunun 07.'12.2004 tarih ve 2004/122 sayrlr
karafl ile Belediyemize tahsisli Eski Azot Sosyal Tesisleri igerisinde bulunan,2886 sayrh Devlet lhale
Kanunu hUkUmlerine gOre katrlrm bedeli kargrlrgr Bengisu Ltd.$ti.'ne kiraya verilen Ogrenca Evleri (E-
7,8,9,10,11,12,13,14,15 D-l65,166,167,168.No|u Bloklar olmak Uzere toplamda 104 Adet Daire) ve Bilgi
KARAAGAOGLU'na kiraya verilen C.1 51-C.'l 52. Nolu Bloklar ile ilgili olarak;

0grenci Evleri Musteciri Bengisu Ltd.$ti. ve C.151-C.152.Nolu Bloklarrn lvlusteciri Bilgi
KARAAGAOGLU ilgi (a) ve ilgi (b) dilekgeleri ile 2015 yrlr igerisinde dolacak olan kira surelerinin noter
huzurunda imzalamrg olduklan sozlegmede gegen "...On y tn sonunda al ay Ancesinden yaztlt
mutabakata vanlmak suretiyle lg/etme s.iresl uzattlabilecektir. Yuklenici lg/stme sriresi sonunda binalan
bedelsiz olarak saglam vaziyefte Belediyeye teslim edecektir." hUkmU uyaflnca dilekQe eklerinde yazrlr olan
taahhutlerini yerine getirmeleri kargrhgr sozlegme surelerinin uzatrlmasrna;

Milli Emlak Mudorlugu'nun talebine istinaden yukanda isim ve girket unvanlan yazrlr olan
mUstecirlerden tahsil edilen aylrk katrlrm bedelleri Belediyemizce Milli Emlak MUdUrlugUne jade
edilmektedir. Bu baglamda, Belediye Meclisimizin de 25.06.2010 tarih ve 319 sayrlr karannda "...katthm
bedeli karg tdt igletilmesi igin ihale edilen tagtnmazlann Belediyemiz ile yapttklan sciz/egme srresi
sonunda, s,zlegmeleri uzattlmadan Belediyemizce tahsis amaglan do1rultusunda kendisince tasarrufunun
yaptlmastna..." denilmis ancak sure uzatrmr ile ilgili iglemler igin Belediye Enctimenine yetki verilmesine
igaretle yaprlan oylama sonucunda Meclis Uyesi Azime Nur AKTA$ AKALIN'tn red oyuna kargtltk oy
goklugu ile karar verild i.

GUNDEMiN 1 I.MADDESiNiN:
llimiz merkez Lala HUseyin Paga Mahallesi 2546 ada 9 parsel nolu tagrnmazrn bir ktsmt Bitigik

nizam 4(d0rt) kat yapr adasr iginde, bir krsmr yolda kalan tagrnmazrn, kamulagtrrma igleminin 6'tncr 5 ytlltk
imar programrnrn 20'15 yrh dilimine ilave edilmesi konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkant
bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgiverilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

llimiz Lala Huseyin Paga Mahallesi, 2546 ada,9 parsel numarah tagtnmazi imar uygulamasl
sonucu DOP kesilerek olugmug imar parseli iken, daha sonra Belediyece imar plan degigikligi yaptlarak
parselin bir krsmr yolda kalmrgtrr. 'l11000 Uygulama lmar planrna gOre, llimiz Lala Hoseyin Paga Mahallesa,
2546 ada,g parsel numaralr tairnmazrn bir krsmr Bitigik nizam 4(d0rt) kat yapr adasr iginde, bir krsmr ise
yolda kalmakta olup, aynca Pusula Sokagrn Simge Sokak kesigiminden sonra devamlrlrgrnrn saolanmasr
iqin bahse konu tagrnmazrn yol alanrna tahsisli krsrmlaflnrn kamulagtrfllmasr lle mulkiyet sorunu
qozUleceginden dolayr;

5393 Sayrlr Beledrye Kanunu'nun l5.maddesi (h) frkrasr "Mahalli mi)Sterek nitelikteki hizmetlerin
yerine getirilmesi amactyla, belediye ve mucavir alan stnl,:lan igerisinde tagtnmaz almak, kamulagttrmak,
satmak, kiralamak veya kiaya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar tizerinde snrlt ayni hak tesis
etmek. " hr.jkmu ve 2942 I 4650 Sayrh Kamulagtrrma Kanunu huk0mleri geregince sOz konusu kamulagttrma
iglemlerinin agagrda belirtildigi gekliyle 6'ncr 5 yrllrk amar programrnrn 20'15 yrlr dilimine ilave edilmesine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

1-5 YrlIk imar programtntn
a‐Program numarasl

b‐ Ba,lang!9 Tarihl

c_Bni,Tanhi

Toplam Ma‖ ye‖

:Ek

:01012013
:31 122017

119800,00 TL

Senelere gOre yaprlacak islerin bedel taksimatr
2013 y ll

り ,

毛 6



2-Yaprlacak iglere g6re 6denekler
:19800,00丁 L

Srra No Konusu Yeri Yl:l Bedeli(TL)

Kamulagtrrma LHP Mah 2546 ada,9 parselin yola giden
kesiminln kamulaOt:r!lmas:

2015 19800,00 TL

2014 ylll

201 5 ylll

2016 ylll

201 7 ylll

:19800,00丁L

cUuoeruiru 1 2.MADDESINiN:
MUlkiyeti Belediyemize ait olan llimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi 18.O.1 pafta 1471 ada 1

parsel numaralr 2.950,30 m'?'lik Belediye Hizmet alanrna tahsisli tagrnmazrn tasarruf geklinin belirlenmesi
konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Mulkiyeti Kutahya Belediyesine ait olan, llimiz Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 18.O.1 pafta,1471 ada 1

parsel numaralr 2.950,30 m2'lik, mer-i imar planrna gOre Belediye Hizmet Alanrna
tahsisli tagrnmazrn 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi"e" bendine gOre (Ta$rnmaz mal
alrmrna, satrmrna, takasrna, tahsisine, tahsis geklinin de$igtirilmesine veya tahsisli bir tagrnmazrn kamu
hizmetinde ihtiyag duyulmamasr halinde tahsisin kaldrrrlmasrna; Ug yrldan fazla kiralanmasrna ve suresi
otuz yrlr gegmemek kaydryla bunlar Uzerinde srnrrlr ayni hak tesisine karar vermek) ve projeye gOre
belirlenecek yrl Uzerinden kira kargrlr$t yaprm ve kat kargrlr$r, ihaleye grkarrlmasr, Belediyemizce yaprlmasr
veya yaptrrrlmasr, Belediyemizce igletilmesi vb. konularda tasarruf geklinin belirlenmesi, gerekti$inde her
tUrlU anlagma, gartname ve sOzlegmelerin hazrrlanmasr, imzalanmasr vb. tUm hususlarda Belediye
EncUmenine yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirli$i ile karar verildi

CUuoEmiN 1 3.MADDESiNiN:
MUlkiyeti Belediyemize ait olan llimiz merkez Servi Mahallesi 104 ada 45 parsel numarah 72,00 m'

'lik, Servi Mahallesi 670 ada 50 parsel numaralr 69,28 m'? 'lik tagrnmazlarrn tasarruf geklinin belirlenmesi
konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt g0sterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

MUlkiyeti Kutahya Belediyesine ait olan, llimiz Servi Mahallesi, 104 ada,45 parsel numaralr 72,00
m2'lik ve Servi Mahallesi, 670 ada, 50 parsel numarah 69,28 m2'lik tagrnmazlarrn 5393 sayrh kanununun
'18. Maddesi "e" bendine g0re (Tagrnmaz mal alrmrna, satrmrna, takasrna, tahsisine, tahsis geklinin
de$igtirilmesine veya tahsisli bir tagrnmazrn kamu hizmetinde ihtiyag duyulmamasr halinde tahsisin
kaldtrrlmasrna; u9 yrldan fazla kiralanmasrna ve sUresi otuz yrlr gegmemek kaydryla bunlar Uzerinde srnrrlr
ayni hak tesisine karar vermek) ve projeye gOre belirlenecek yrl Uzerinden kira kargrlr$r yaprm ve kat
kargrlr$r, uygun gOrUlmesi halinde ihaleye grkarrlmasr, Belediyemizce yaprlmasr veya yaptrrrlmasr vb.
konularda tasarruf geklinin belirlenmesi, gerekti$inde her tUrlU anlagma, gartname ve s0zlegmelerin
hazrrlanmasr, imzalanmasr vb. tUm hususlarda Belediye EncUmeni'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan
oylama sonucunda oybirligi ile karar verildi.

CUHoeruiru I4.MADDESINiN:
llimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt (Yunus Emre) Mahallesi 18.O.lll Pafta ile 1207 Adalle 1213 ada

arasrnda Kevser Sokakta bulunan tagrnmazrn, 294214650 sayrlr Kamulagtrrma Kanunu hUkUmleri
gere$ince kamulaqtrrma igleminin 6'rncr 5 yrllrk imar programrnrn 2015 yrlr dilimine ilave edilmesi
konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz Yrldrrrm Beyazrt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.O.lll pafta, 1207 ada ile 1213 ada arasrnda
Kevser Sokak'ta bulunan, 1 adet tek kath kagir bina, 3194 sayrh lmar Kanunu'nun'18. maddesine gore
yaprlan imar uygulamasr sonucunda imar yolunda kalmaktadrr. S0z konusu bina ve mUgtemilatrnrn
bulundulu alanda imar yolu trkanmakta ve trafik akrgr sa$lanamamaktadrr. lmar planrna gOre b6lgedeki
konut adalarrnda yeni yaprlagmalar hrzla artmakta ve yeni yaprlar bahse konu yolda kalan binadan olumsuz
etkilenmektedir. S0z konusu binanrn ve mUgtemilatrnrn kamulagtrrrlmasr ile bu alandaki sorun gOzUlerek
Kevser Sokak'rn Konur Sokak ile ba$lantrsr sa$lanaca$rndan dolayr;

5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi (h) frkrasr "Mahalli mUgterek nitelikteki hizmetlerin
yerine getirilmesi amacryla, belediye ve mUcavir alan srnrrlarr igerisinde tagrnmaz almak, kamulagtrrmak,
satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar Uzerinde srnrrlr ayni hak tesis
etmek." hUkmU ve 294214650 Sayrh Kamulagtrrma Kanunu hUkUmleri gere$ince sOz konusu kamulagtrrma
iglemlerinin a9a$rda belirtildi$i gekliyle 6'ncr 5 yrlhk imar programrnrn 2015 yrh dilimine ilave edilmesine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirli$i ile karar verildi.
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1-5 Yrlkk imar programrnrn

a-Program numarasr :Ek

b― Ba,langic Tarihi

c― Biti,Tar hi

Toplann Ma lyeti

101012013

131122017

:41059,84 TL

:41059′ 84 TL

:41059,84 TL

Senelere giire yaprlacak iSlerin bedel taksimatr

2013 yrlr

2014 yrlr

2015 yrlr

2016 yrlr

2OL7 ylt
z-Yaprlacak iSlere tiire iidenekler

Kamulattrrma

Srra No Konusu Yeri Y‖ | Bedeli

1 Kamulattrrma

ilimiz Yrldrrrm Beyazrt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.O.lll pafta,

1207 ada ile 1213 ada arasrnda Kevser Sokak'ta bulunan, 1

adet Tek Katlr Kagir bina ve mUgtemilatrnrn kamulaStrfllmasr.

2015 41059′ 84 TL

GUNDEMiN l5.MADoEsiNiN:
Belediye Meclisinin 03/03/2015 larih ve 122 sayrh karan ile Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonuna

havale edilen lsimsiz Cadde ve Sokaklara isim verilmesi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis
Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan miJzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03/03/2015 la h ve 122 sayrl karan ile Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu'na
havale edilen, ilimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusu ile algili komisyon raporu
incelenmig olup;

-llimiz Guveggi Mahallesinde isimsiz bulunan caddelere 'ANAYURT CADDESI" ve "9OBAN

QESMESI CADDESI' isimlerinin verilmesine;
-Geven Mahallesinde isimsiz bulunan caddelere "OZAN CADDESI" , 'ONDER CADDESI" , "ONUR

CADDESI' isimlerinin verilmesine;
-Geven Mahallesinde isimsiz bulunan sokaklarai
l.Geven Sokak, 2.Geven Sokak, 3.Geven Sokak, 4.Geven Sokak, s.Geven Sokak, 6.Geven

Sokak, T.Geven Sokak, S.Geven Sokak, g.Geven Sokak, 1o.Geven Sokak asimlerinin verilmesine,
-Siner Mahallesinde isimsiz bulunan caddelere "gEHlT AHMET TARIM CADDESI".SELQUKLULAR CADDESI" , "SINANPA$A CADDESI" , "TURKMENLER CADDESI" , "OSMANLILAR

CADDESI" isimlerinin verilmesine;
-Siner Mahallesinde isimsiz bulunan sokaklara:
'l.Siner Sokak, 2.Siner Sokak, 3.Siner Sokak, 4.Siner Sokak, 5.Siner Sokak, 6.Siner Sokak, T.Siner

Sokak, S.Siner Sokak, 9.Siner Sokak,l0.Siner Sokak,ll.Siner Sokak,l2.Siner Sokak,l3.Siner Sokak,
14.Siner Sokak,'15.Siner Sokak, l6.Siner Sokak, 'l7.Siner Sokak, 18.Siner Sokak, 19.Siner Sokak, 20.Siner
Sokak, 21.Siner Sokak, 22.Siner Sokak, 23.Siner Sokak, 24.Siner Sokak, 25.Siner Sokak, 26.Siner Sokak,
27.Siner Sokak, 28 Siner Sokak, 29.Siner Sokak, 30.Siner Sokak" isimlerinin verilmesine;

-Aydoodu lvlahallesinde isimsiz bulunan sokaklarai "l.Aydogdu Sokak, 2.Aydoqdu Sokak,
3.Aydogdu Sokak, 4.Aydo0du Sokak," isimlerinin verilmesine;

-Yunusemre Mahallesi 1'148 Ada ile 1149 ada arasrnda isimsiz bulunan sokaga "Gumuglu Sokak"
isminin verilmesine, igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN l6.MADDEsiNiN:
$ehrimizde sonradan mahalle statusune gegmig yerlegim yerlerine isim verilmesi ve Osmangazi

Mahallesinde bulunan 9ehit Cengiz ERKUL isminin bagka bir mahalleye verilmesi talebi konusunun
muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

-$ehrimizde sonradan mahalle statusUne gegmig yerlegim yerlerine isim verilmesi,
Osmangazi Mahallesinde bulunan 9ehit Cengiz ERKUL isminin bagka bir mahalleye verilmesi,
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Konulaflnrn daha detaylr incelenmek Uzere Arastrrma ve Tanrtrm Komisvonu'na havale edilmesine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN IT.MADDESiNiN:
03 Nisan 2007 tarih ve 26487 sayrlr "Qevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Kargrlrgr

Ongorulen Odenegin Kullanrmr Hakkrnda Yonetmelik" hi.ikumlerine gore Qevre ve $ehircilik Bakanlrgr'ndan
gevre kirlili0inin giderilmesi igin nakdi yardlm talep edilmesi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten
Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei

Belediyemiz Atrksu Antma Tesisinde olugan, antma gamurlannrn ve 0n antma unitesinden grkan
atrklafln, gevre ve insan sagIgrna zarar vermeyecek gekilde deponi sahasrna tagrnmasrna, atrk gamur igin
ozel, havuz kasah arag eksiklioi nedeniyle imkan bulunmadrgrndan gok yogun gevre kirliligi meydana
gelmektedir. Antma gamuru ve atrk talrmaya uygun olmayan araglarla tagrma igleminde, arag kasalanndan
srzan, d0kiilen atrklarla olusan kirlilak, yerlegim yerlerinden gegen yol gUzergahrnda bOlgede yagayan
insanlaflmrzrn sagllgr igin tehdit olugturmaktad rr. Afltma gamuru ve atrklarrn geregi gibi ta$rnamamasr
nedeniyle ozellikle gocuklanmrzrn ve insanlanmrzrn saghgrnr tehlikeye sokmakta ve hastahk sagmaktadrr.
Gerekli araglann derhal alrnmasr ve gevre kirliliginin giderilmesi bakrmrndan acilen kaynaga ihtiyag
duyulmaktadrr.

Bu nedenle 03 Nisan 2007 gUn ve 26487 tarihli "Qevre Gelirlerinin Takip ve Tahsila lle Tahsilat
Kargrhgr Ongorulen Odene!in Kullanrmr Hakkrnda Yonetmelik" hukumlerine gore Qevre ve 9ehircilik
Bakanlrgr'ndan nakdi yardrm talep edilmesine iqaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildl.

GUNoEMiN IS.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 03/03/2015 tarih ve 90 sayrlr karan ile Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonuna

havale edilen Su ve Kanalizasyon lsleri MUdUrlUoU Gorev, Yetki, Sorumluluk ve Qalrgma YOnetmeligi
Taslagrnrn muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan yaprlan mtizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03.03.2015 tarih ve 90 sayrh karafl ile Arastrrma ve Tanrtrm Komisyonu'na
havale edilen " Su ve Kanalizasyon lgleri MI)dUrlAAA GArev, Yetki Sorumluluk ve Qal;ma Ydnetmelik
TaslaEt"na ait komisyon raporu incelenmig olup;

Su ve Kanalizasyon lsleri Mudurlugu Gorev, Yetki Sorumluluk ve galrgma Yonetmelik Taslagr'nrn
ekte sunuldugu gekliyle 5393 sayrl Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (m) flkrast geregince aynen
kabulUne agaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 1 g.MADoESiNiN:
llimiz merkez Lala HUseyin Paga Mahallesi, 20.lVL1 pafta, 1765 ada,236 parselde imar planr

degiliklioi konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Lala Huseyin Paga lvlahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 236 parselde imar planr
degigikli0i, mUracaat dosyasr incelenmig olup, yaprlan g0rusmeler sonucunda;

Fen lgleri Mudurlugu'nun 16.03.20'15 tarih, 568 sayrlr yazrsr etud edilmigtir. Mulkiyeti Belediyemize
ait olan Lala Huseyin Paga Mahallesi, 20.M.'l pafta, 1765 ada,236 parselde imar plantnda Belediye Hizmet
Alanl (ldari-Teknik Altyapr vb. Tesisleri), Hmax: 9.50 m. lejandlt alan bulunmaktadtr. SOz konusu
tagrnmazrn bulundu!u alan 6306 sayrlr Afet Riski Altrndaki Alanlarrn Donugturulmesi Hakkrnda Kanun
kapsamrnda 1710412013 tarih ve 20'13/4678 sayrlr Bakanlar Kurulu Kararr ile belirlenen Riskli Alan iginde
kalmaktadrr.

llimiz merkez Lala Huseyin Paga Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 236 parselde Belediye Hizmet
Alanr (ldari-Teknik Altyapr vb. Tesisleri), Hmax: 9.50 m. lejandh alanrn kuzey, dogu ve guney kesimlerinde
imar planrnda bulunan 5 metre yapr yaklagma mesafelerinin 2 metre olarak duzenlenmesi ve alantn
ortasrndan gegen enerji nakil hattrndan dolayr yapr yasakh alanrn, revizyon imar planrna esas TEIA$ kurum
goruqi] dogrultusunda duzenlenmesine yonelik uygulama imar planr degigikliginin (PlN NO: UIP-9420,9)
3194 Savrh lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uvannca onavlanmasrna igaretle yaptlan oylama sonucunda
oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 20.MADDESiNiN:
Osmangazi Elektrik Daortrm A.9.'nin 3'1.'10.2014 tarihli yazrsryla iletilen trafo yerleri ile ilgili imar

planr degigikligi konusunun mi]zakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi
ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Osmangazi Elektrik Da$rtrm A.9.'nin 31.10.20'14 tarihli yazrsryla iletilen trafo yerleri ile ilgili imar
planr degigikligi, mUracaat dosyasr incelenmig olup, yaprlan g0rUgmeler sonucunda,

Osmangazi Elektrik Dagrtrm A.$.'nin 3'1.10.2014 latlh, 402712014727 42 say yazsr, "girketimiz
2015 yth yatnm programrnda yer alacak olan; ilimiz Merkez llge A.G - O.G Elektrik $ebekesi yenileme ve
tesis gal$malan kapsamnda, il igletme MudarlaEtimizce muhtelif Mahatteterde yeni yaptlagmatar ve gi.ig
aft$lan nedeniyle aftan enerji ihtiyadnt kargtlamak ve bu bAlgelere kesintisiz ve daha saghklt enerji temin
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etmek iqin ilave trafolar tesls ed,Tmesi planlanmaktadL Yazmtz ekindeki 1/500 5lgekli plan 1rneklerine
yerteri igaretlenmig (TRF sistemde koordinatlan beliftilnid alanlann trafo yeri olarak plan tadilatlanntn
yap arak lirketimize tahsisi ve gerekli Meclis Karanntn arnarak... " geklindedir.

Bolcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 158 ada, 3 parsel imar plantnda yol alanrnda kalmaktadlr. S0z
konusu tagtnmaztn kuzeybatr bolumu 6306 sayrlr Afet Riski Altrndaki Alanlartn Donugturulmesi Hakkrnda
Kanun kapsamrnda 1710412013 tarih ve 2013/4678 sayrlr Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen Riskli Alan
iginde kalmaktadrr. ll Milli Egitim Mudurlugu'nUn 19.01.2015 tarih, 573316 sayrlr yazrsrnda; llimiz, Merkez,
Kadir Adltm Ortaokulu bitigiginde, imar planrna gore yol alanrnda kalan sahada Trafo Alanr diizenlenmesine
yonelik imar planr degigikli0i teklifinan uygun g0ruldu0u belirtilmektedir.

Bolcek Mahallesi, 20. L.1 pafta,'158 ada, 3 parsel alantnda, Riskli Alan dtgtnda kalan bol0mde,
Trafo Alanr duzenlenmesine ydnelik uygulama lmar planr degigikli$inin (PlN NO: UIP-9420,10) 3194 Savrlr
imar Kanunu'nun 8/b maddesi uvannca onavlanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile
karar verildi.

GUNDEMiN 2l.MADoESiNiN:
llimiz merkez Okgu Mahallesi, Tekke l\4evkii'nde rslah imar planr yaprmr igin 0n izin verilmesi

konusunun muzakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Okgu Mahallesi, Tekke lvlevkii'nde rslah imar planr yaprmr igin 0n izin verilmesi,
m0racaat dosyasr incelenmig olup, yaptlan gor0gmeler sonucunda;

18.02.2015 tarih, 764 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. S0z konusu dilekgede; Okgu Mahallesi,
Tekke lMevkii'ndeki sahanrn halihazrr ve tescil haritasrnrn yaprldrgr, maliye hazinesi adrna tescil yaprlmast
igin Kadastro MUdUrlugU'ne sunuldugu, bazr eksikliklerin bulundugu nedenle Kadastro MUdUrlU0U'nde

dosyantn bekledigi; Okgu l\ilahallesi'nin ilave imar planr askrya grktrgr halde, Tekke Mevkii'nin imar planr

bulunmadtgt, yaprlan tescil haritasrnrn imar rslah planr olarak Okgu Mahallesi'ne ilave edilmesi talep
edilmektedir. Halihazrrda binalar da bulunan soz konusu bdlge Okgu lvlahallesi yerlegik alanrnrn guneyi ile

Qamhca mesire alanr batrsrnda kalmakta olup, imar planr bulunmamaktad rr.

I\4uracaat sahipleri tarafrndan; imar planrna esas jeolojik-jeoteknik etud yaptrnlmasr,
1-Karayollan 14. Bdlge lvludurlugu Bursa,2-DSl 34. 9ube Mudurlugu Kutahya,3-BOTA$ Dogal

Gaz lgletmeleri Bolge Modurlugu Ankara, 4-llTelekom Modurlugo Kutahya, s-Bilim, Sanayi ve Teknoloji ll
Mudurlugu Kutahya, 6-ll KUltUr ve Turizm Mudurlogu / Muze Mudurlugu Kutahya, 7ll Ozel ldaresi Genel
Sekreterligi Kutahya, 8-Qevre ve 9ehircilik ll Mudurluou Kutahya, g-TEIAS Turkiye Elektrik lletim A.9.
6.lletim Tesis ve lsletme Grup Mudurlugu Kutahya, '1o-Osmangazi Elektrik Dagrtrm A.9. Proje ve Tesis
MUdUrlUgU Kutahya, 11-Orman Bolge MUdUrlUgU Kutahya, 12-Grda, Tanm ve Hayvancrlrk ll Miidurlilgu
Kutahya, 13-ll Sag|k MudUrlUgU Kutahya, 14-Orman ve Su lsleri Bakanlrgr Kotahya $ube Mudurluou
Kutahya, 1s-Kutahya Belediyesi: A) Fen lgleri l\4udurlugu, B) Su ve Kanalizasyon lgleri Mudurlugu, C)
Saolrk lgleri Mudurlugu, l6JlAfet ve Acil Durum Mudurlugu Kutahya, 17-Qinigaz Oogalgaz Daortrm A.9.
Kutahya $ube Mudurlugu, 18-Halk Sallr!r Mudurlugu / Qevre ve Qalrsan Saglrgr Birimi Kutahya, 19-Orman
ve Su lgleri Bakanlrgr Su Yonetimi Genel Mudurlugu Ankara, 2o-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlrgr Maden
lgleri Genel MUdUrlU0U Ankara, Kurum ve Kuruluglardan imar planrna esas gOrugler alrnmasr, ilgili gehir
plancrsrna hazrrlatrlmasr kaydryla; Okgu Mahallesi, Tekke Mevkii'nde bulunan yaklairk 5.5 hektar
boyuklugundeki sahaya yonelik konut, kentsel sosyal teknik altyapr sahasr olarak rslah imar planr yaprmr
igin 0n izin verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar veraldi

GUNDEMiN 22.MADDESiNiN:
Qamlrca b0lgesi imar planlan ile Okgu lvlahallesi yerlegik alanr arasrnda yol alanr imar planr yaplmr

igin 0n izin verilmesi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Baqkanr bu konu hakkrnda slayt
gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Qamhca bolgesi imar planlan ile Okgu Mahallesi yerlegik alanr arasrnda yol alanr imar planr yaprmr
igin 0n izin verilmesi, m0racaat dosyasr incelenmig olup, yaprlan gorugmeler sonucunda;

Fen lgleri lvludorlugu'nun 03.12.2014 tarih, 3860 sayrlr yazlsr ve eki Okgu Mahallesi Muhtannrn
dilekgesi etiid edilmigtir. Qamlrca Mesire yerinden Okgu-Guveggi Mahallelerine giden yolun genigletilmesi
talep edilmektedir.

Fen lgleri l\4udtirlugu, Su ve Kanalizasyon lgleri Mudurlugti, Orman Bolge MUdUrlUgU, Orman ve Su
igleri Bakanlrgr Kutahya $ube Mudurluou'nden gorug alrnmasi kaydryla; Qamlrca bolgesi imar planlan ile

Okgu Mahallesi yerlegik alanr arasrnda halihazrrda bulunan yol giizergahrnda, '15 metre geniglikte yol alanr
imar planr yaprmr igin 0n izin verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 23.MADDESiNiN:
llimiz merkez Meydan Mahallesi, 2'l pafta, 470 ada, 92 parselde imar planr degigikligi konusunun

muzakeresi, oldugunu belirten Meclas Bagkanr bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan yaprlan miizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Meydan Mahallesi,21 pafla, 470 ada.92 parselde imar planr degisiklagi, muracaat dosyasr
incelenmig olup, yaprlan g0r0qmeler sonucunda;
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19.01.2015 larlh,247 kayrt nolu dllekQe; "Kiitahya ili merkez ilgesi Meydan Mahallesi Kervan sk.
Ada sk. Arasmda bulunan 21 pafta, 470 ada, 92 parsellerin yeni uygulanmakta olan tedrici imar tadilaindan
yararl a n mak lstiyoruz... " geklindedir.

18.02.2015 lath,741 kayrt nolu dtlek?e "Kiitahya, Merkez llgesi, Meydan Mahallesi, 21 pafta, 470
ada, vasfi arsa olan yerimin agagtdaki eklerde de garaldagu azere, belediyenin yaptqt imar ile park
durumuna gelmigtir. Hisseli olan tapumun diEer hissedarlar taraftndan ev yaptlmtg olup, benim paytmdan
da yol ve kanalizasyon gegmektedi. Magduriyetimin belediye tarafindan giderilmesini arz ederim."
geklindedir. Dilekgeler etud edilmigtir. Meydan Mahallesi,21 pafta, 470 ada,92 parsel alanrnda imar
plantnda park, otopark, yol ve trafo lejandh alanlar bulunmaktadtr. lmar Planlaflnrn revizyonu rgrn

galtgmalar devam etmekte olup; talebin Revrzyon imar Planlarr kapsamrnda delerlendirilmesine i$aretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 24,MADDESiNiN:
ilimiz merkez Lala Huseyin Paga Mahallesi 20.M.4 pafta,2549 ada,8 parselde imar planr

degigikligi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Lala Huseyin Paga Mahallesi, 20.M.4 pafta, 2549 ada, 8 parselde imar planr
degi$ikligi konusunun daha detaylr incelenmek uzere lmar ve Bavrndrrlk Komisvonu'na havale edilmesine
jqaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN 25.MADDESiNiN:
llimiz merkez Lala Huseyin Paga Mahallesi, 43 pafta, 896 ada, 1 parselde imar planr degigikligi

konusunun muzakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei

llimiz merkez Lala Hlrseyin Paga Mahallesi,43 pafta,896 ada, 1 parselde imar planr degigikligi
konusunun daha detayl incelenmek uzere lmar ve Bavrndrrlk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 26.MADoESiNiN:
llimiz merkez Meydan Mahallesi, 20.M.2 pafta, 1679 ada, 92 parsel bolgesinde imar planr

degigikligi konusunun muzakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Meydan Mahallesi, 20.M.2 pafta, 1679 ada, 92 parsel bolgesinde imar planr
degigiklioi konusunun daha detaylr incelenmek 0zere lmar ve Bavrndrrhk Komisvonu'na havale edilmesine
isaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 2T.MADDESiNiN:
llimiz merkez Lala H0seyin Paga Mahallesi, 50 pafta,237 ada, 8 parselde imar planr degigikligi

konusunun milzakeresi, olduqunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Lala Huseyin Paga Mahallesi, 50 pafta, 237 ada, I parselde imar planr deoi$ikli0i
konusunun daha detayh incelenmek uzere lmar ve Bavrndrrhk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birli!i ile karar verildi.

GUNDEMiN 2S,MADDEsiNiN;
llimiz merkez lnkoy Mahallesi, 23.M.lV pafta, 156 ada, 4-5-6 nolu parsellerde imar planr degigikligi

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez lnkOy Mahallesi, 23.M.lV pafta, 156 ada,4-5-6 nolu parsellerde imar planr degiqikligi
konUSUnundahadetayllincelenmekilzere@havaleedilmeSineigaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUNDEMiN 29.MADDESiNiN:
llimiz merkez Perli Mahallesi 7 pafta 346 parselde Mevzi lmar Planr on izin talebi konusunun

muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Perli Mahallesi, 7 pafta 340 parsel uzerinde Mevzi lmar PIanr on izni konusu
gorugulmug olup yaptlan g0r0gmeler sonucundai

11.03.2015 tarih, 6082-'1 153 kayrt nolu dilekge; " Kltahya ili, Merkez ilge, Perli Mahallesi 7 pafta
346 parsel numaralt arazimiz Azerinde medrese niteliEinde yuft, egitim tesisleri, idari bina, lojman, sosyal
ve spottif aktlvite alanlan vb. Tesisleri iQeren bi prqe yapmak niyetiyle, tarla vasftnda olan alantmtza mevzi
imar plant yaparak arsa haline d'nl?taP))lt istiyoruz... " seklindedir.

1,.. /-\ <- 9116tr, _x
)



Dilekge etud edilmigtir. S0z konusu parsel alanr; Perli Mahallesi yerlegik alanrnrn kuzeyinde, parsel
alanrnrn bar krsmr yerlegik alanr igerisinde, bir krsmr yerlegik alanr drgrnda ve lmar Planlarrnrn drgrnda
bulunmaktadrr. Soz konusu alanda, Mevzi lmar Plant yaptrfllmasr igin, talep sahibi tarafrndan;

1-Karayollan 14. Bolge Mudurlugu Bursa,2-D.S.l 34. $ube Mudurlugu Kutahya, 3-BOTA$ Dogal
Gaz lsletmeleri Bolge Mudurlugu Ankara, 4-ll Telekom Mudurlugu Kutahya, s-Bilim, Sanayi ve Teknoloji ll
Mudurlugu Kutahya, 6-ll Kultur ve Turizm MUdUrlUgU/ MUze Mtidurlogu Kutahya, 7-ll Ozel ldaresi Genel
Sekreterligi Kutahya, 8-Qevre ve $ehircilik ll Mudurlugu Kutahya, g-TEIAg Turkiye Elektrik lletim A.9.
6.lletam Tesis ve lgletme Grup M0dorlugu Ktitahya, 1o-Osmangazi Elektrik Dagtttm A.9. Proje ve Tesis
MUdUrlUOtr Kutahya, 11-Orman Bolge Mudurlug0 KUtahya, 12- Grda, Tarrm ve Hayvancrlrk ll MUdUrlu0U
Kutahya, 13-ll Saglrk Modurlugu Kutahya, 14-Orman ve Su lgleri Bakanlrgr Kutahya 9ube Mudurlugu
Kutahya, 1s-Kutahya Belediyesi A. Fen lgleri Mudurlogu B. Su ve Kanalizasyon lgleri MUdUrlUgU C. Sa$hk
lgleri Mudurluou, 16-ll Afet ve Acjl Durum Mudurlugu Kutahya, 17-Qinigaz Dogalgaz Dagrtrm A.9 Kutahya

$ube Mudurlugu Kutahya, 18-Halk Sallr!r Mudurlu!0/ qevre ve Qalrgan Saglrgr Birimi Kutahya, 1g-Orman
ve Su lgleri Bakanlrlr, 20- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlrgr(Maden igleri Genel MudurlUgU) Ankara:

$eklindeki Kurum ve Kuruluglardan imar planrna esas gorusler ahnmasr, imar planrna esas jeolojik-
jeoteknik etud yaptrnlmasr, parsel alanrnrn % 39 u kamuya terk edilmesi, ilgili gehir plancrsrna
hazrrlattrnlmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birliga ile karar verildi.

GUNDEMiN 3o.MADDESiNiN;
ilimiz merkez Hacrazizler Mahallesi, J24A1 1 B3A ve J24A'1 1 B3D paftalarda, O1000 lik Qelik Boru

Ana lgmesuyu Guzergahrnrn gegtigi bolgede amar planr deoigikligi yaprmr konusunun mi]zakeresi, oldugunu
belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Hactazizler Mahallesi, J24A'l 1 B3A ve J24A'l 1 B3D paftalarda, O1000 lik Qelik Boru
Ana lgmesuyu Guzergahrnrn gegti0i bdlgede imar planr degigikligi yaprmr konusunun daha detaylr
incelenmekUzere@havaleedilmeSinei9aretleyapllanoylamaSonUcunda
oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 3I.MADDESiNiN:
llimiz merkez Yrld rnm Beyazrt (Yun us Emre) Mahallesi, 1 8. O.1 , '18.O.2 ve 18.O.3 paftalarda imar

planr degigikligi konusunun mtizakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi
ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Yrldrnm Beyazrt (Yunus Emre) Mahallesi, 1 8. O.1 , 18.O.2 ve 18.O.3 paftalarda imar
planr degigikli0j yaprmr, mUracaat dosyasr incelenmig olup, yaprlan g0rUgmeler sonucunda;

Fen lgleri Mudurlogu'nun 12.12.2014l.anh,3942 sayrlr yazrsr, Il Trafik Komisyonu'nun 16.10.2014
latlh,2014191 sayllr karafl etud edilmigtir. B0lgedeki trafik problemlerinin gOzUlmesi amacryla, Yrldrnm
Beyazrt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.O.1, 18.O.2 ve 18.O.3 paftalarda; kanal ve yol iQi (pasif) yeiil
alanlannrn bulunduou, kanal alanrnrn refuj sahasrnda brrakrlarak, bOlUnmUg gifter geritli ana arter niteliginde
yol alanrnrn, kavgak sahalarrnrn duzenlenmesi, 1183 nolu ada kuzeyinde park sahasrnda yol alanr
duzenlenmesi, azalan park alanrna kargrlrk esdeger alanrn 30 Agustos Mahallesi, 106 paftanrn guneyinde
agaglandrnlacak alanrnda park alanr olarak ayfllmasr yonlerindeki uygulama imar planr deoigikligi ile bu
uygulama imar planr degisikliginin ilgili teknikte nazrm imar planrna aktanlmasr yonundeki nazrm imar planr
degitikliginin (PlN NO: UIP-9421,6 - NIP-9422,6); 3194 Savrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uvannca
onavlanmasrna ilaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 32.MADDEsiNiN:
llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi 1223 ada,1 nolu parsel alanrnda imar planr degigikligi

konusunun miizakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Yrldrflm Beyazrt Mahallesi 1223 ada, 1 nolu parsel alanrnda imar planr degigikligi
yaprmr, muracaat dosyasr incelenmig olup, yaprlan gorugmeler sonucunda;

Yrldrnm Beyazrt Mahallesi 1223 ada,'l nolu parsel alanrnda imar planr degiqikligi talebini igeren,
24.02.2015 tarihli muracaat etud edilmigtir. SOz konusu muracaatta 1223 adada, uygulama imar plantndaki,
3 katlr konut lejandlr alanda, aynk nizamrn batigik nizama gevrilmesi talep edilmigtir. Talep; Mekansal
Planlar Yaprm YOnetmeligi kapsamrnda, etud edilmigtir. Yogunluk artacagrndan ve buna kargrlk Sosyal -
teknik altyapr alanlaflnrn aynlmasr gerektiginden, bahse konu imar planr degiiiklioi m0racaatrnrn reddine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUNDEMiN 33.MADDEsiNiN:
llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 2648 ada,3 nolu parsel alanrnda imar planr degigikligi

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 2648 ada,3 nolu parsel alanrnda imar planr degigikligi
yaprmr, mUracaat dosyasr incelenmig olup, yaprlan g0rUgmeler sonucunda;
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Yrldtnm Beyazrt Mahallesi, 2648 ada,3 nolu parsel alanrnda imar planr degigikligi talebini igeren,
24.O3.2015 tarih, 1357 kayrt nolu miiracaat etud edilmi$tir. lmar planr deoigikligi inceleme ucreti altnmadan
bahse konu, 2648 ada,3 nolu parsel alanrndaki ada ayrrma gizgisinin; 5 nolu parselden direk olarak 4 nolu
parsete devam ettirilmesi geklinde duzenlenmesi yonundeki uygulama imar planl degigikligrnin (PiN NO:
UIP-9421,7) ; 3194 Savth imar Kanunu'nun 8/b maddesi uvannca onavlanmasrna igaretle yaprlan
oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 34.MADDESiNiN:
llimiz merkez 30 Aoustos Mahallesi, 2098, 2100, 2101 ve 2108 nolu adalarla gevrili, Camii ve Park

alanrnda imar plant degigikligi konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda
slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez 30 Agustos Mahallesi, 2098, 2100, 2101 ve 21og nolu adalarla gevrili, Camii ve Park
alantnda imar plant degigikligi yaprmr mUracaat dosyasr incelenmis olup, yaprlan g0rugmeler sonucunda;

30 Agustos lvlahallesi, 2098, 2100, 2101 ve 2108 nolu adalarla gevrili , Camii ve Park alantnda imar
planr degisikligi talebini igeren 25.03.2015 tarih, 1408 kayrt nolu, 30.03.2015 tarih, 1461 kayrt nolu

dilekgeler etud edilmigtir. Bahse konu adalarla gevrili sahada; uygulama imar planrnda , 5'er metre bahge
alanli Camii Alant, Camii Alanr ile 2098 nolu ada arasrnda otopark alanr yer almrgtrr. Naztm lmar Planrnda
ise soz konusu sahada, Dini Tesis Alant ile otopark alant bulunmaktadtr.

Otopark alantnda, 2098 ada tarafrnda, 7 metrelik yaya yolu alanrnrn duzenlenmesi, soz konusu
Camii Alantntn, lbadet Yerine donugturulerek, lbadet Yerinin duzenlenen 7 metrelik yaya yoluna kadar
otopark alantnda genigletilmesi, lbadet Yeri Alanrnda park alanr tarafrndaki 5 metrelik bahge alanr sabit
tutularak diger kesimlerde bahge alanlarrnrn iptal edilmesi, azalan otopark alanrna kargrhk egdeoer alanrn
olugturulmasr igin, "2'10'1 adaya birlegik Qocuk Bahgesi Alanrnda minimum 510 m2 lik yer altr otopark alanr
gergeklegtirilecektir. 7 metrelik yaya yolu tamamen tagrt trafigine kapalr olarak uygulanacaktlr." geklinde
plan notu olugturulmasr, yonlerindeki uygulama imar planr degigikligi ile bu uygulama imar plant

degigikliginin ilgili teknikte nazrm imar planrna. aktafllmasr y6nUndeki nazrm imar planr degigiklioinin (PlN
NO: UIP-9421,8 - NIP-9422,7\,3194 Savrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uvaflnca onavlanmastna
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 35.MADDESiNiN:
llimiz merkez Alayunt Mahallesi 3307 ada 1 nolu parsel alanrnda imar planr degigikligi talebi

konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Alayunt Mahallesi 3307 ada 1 nolu parselde lmar planr degisikligi muracaat konusu
gorugulmug olup, yaprlan gorugmeler sonunda;

Alayunt Mahallesi 3307 ada 1 nolu parsel ile ilgili olarak 20.01.2015 tarih 291 sayrlr dilekge;
"Merkez Alayunt Mahallemizde bulunan ekte sunduEumuz tapu kayd Belediyemize ait olan 3307 ada 1

parselinde park alant olarak imar plam yaptlan alanda, imar degigikliEine gidilerek mahallemizde hizmet
verecek halk evi projesinin en az 350,00 m2 ingaat alantna sahip olmas konusunda gerekli igtemlerin
yap mast arz ederim." geklinde ve 19.01.2015 tarih 261 sayrlr dilekgei "llimiz Alayunt Mahallesinde
bulunan 3307 ada 1 parsel numarah imar plantna gare park alanna tahsisli taynmaz azerinde evimiz
bulunmaktadr. Evimizin tapunun tarafimEa verilmesi konusunda gereEini an ederlm. " geklindedir.

Soz konusu mulkiyetleri Belediyemize ait olan 3307 ada 1 nolu parsel nazrm ve uygulama imar
planlannda park ve yol alanrnda, 3309 ada 1 ve 2 nolu parsel nazrm ve uygulama imar planlaflnda
Beledaye Hizmet Alant ve yol alanlannda kalmaktadrr. 3307 ada 1 nolu Parsel alanrnrn batr bolumunde
Belediye Hizmet Alanr(ldari, Sosyal ve Kultiirel Merkez) (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 serbest nizam
Yengok:16.50 4 kat )duzenlenmesi, di$er bolumunde de Bitiiik Nizam 3 katlr konut alanr lejandlr sahanrn
duzenlenmesi ve azalan park alanrna egdeler ve artacak yapr yogunluguna kargrIk; Mekansal Planlar
Yaptm Yonetmeligi kapsamrnda mulkiyeti belediyemize ait olan 3309 ada 1 ve 2 nolu parsellerdeki
Belediye Hizmet Alantndan yaklagrk 2.800 m2 park alanr duzenlenmesi yonlerindeki uygulama imar planr

deuigikligi ile bu uygulama imar planr deoigikligindeki fonksiyonlann nazrm imar planlartna aktafllmasr
yonunOet<i nazrm imar planr degi9ikliginin (pltt NO: UIP-6560,2 - NIP-6557,2), 3194 Savrh imar
Kanunu'nun 8/b maddesi uvarrnca onavlanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.

GUNoEMiN 36.MADDESiNiN:
llimiz merkez Aoagkoy lvlahallesinde 1489 parsel alanrn iginde bulundugu sahada imar planr

degigikligi talebi konusunun muzakeresi, oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi
ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Agagkoy Mahallesi 1489 nolu parsel alanrnrnda iginde bulundugu sahada lmar planr

degigikligi muracaat konusu g0rusulmug olup, yaprlan gorugmeler sonunda;
Aoagkoy Mahallesi 1489 nolu parsel ve gevresi ile ilgili olarak 18.02.2015 tarih 757 sayrlr dilekgei

"Kiitahya Agagkoy mh. lginde Belediyeye ait bogta bulunan arsamtza, Dadan ve sosya/ tesis/en ve
Agagk,y Spor Kul1bii binas ay Qa altnda yaptlmas muhtar ve azalar k5y ihtiyar heyeti tarahndan karar
verilmigti. Ekte bulunan igaretli yere yaptlmasnt arz ederim." geklindedi.
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S0z konusu mulkiyeti Belediyemize ait olan 1489 nolu parsel ve birlegigindeki saha nazrm ve
uygulama imar planlaflnda park ve yol alanrnda, 1501 nolu parsel alanrnrn bir ktsml naztm ve uygulama
imar planlarrnda Belediye Hizmet Alanr alanrnda kalmaktadrr. 1489 nolu Parsel alanr ve birlegigindeki
sahada Belediye Hizmet Alanr(ldari, Sosyal ve Kulturel Merkez) (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 serbest nizam
Yengok:16.50 4 kat )duzenlenmesi ve azalan park alanrna egdeger kargrhkta; l\4ekansal Planlar Yaprm
Yonetmelioi kapsamrnda 1501 nolu parseldeki Belediye Hizmet Alanrndan yaklagrk 500 m2 park alanr
dUzenlenmesi y0nlerindeki uygulama imar planr degigikligi ile bu uygulama imar plant degigikli0indeki
fonksiyonlann nazrm imar planlanna €ktafllmasr yonundeki naztm imar plant degigikliginin (PlN NO: UIP-
6560,3 - NIP-6557,3), 3194 Savtlt lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uvannca onavlanmasrna igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNoEMiN 3T,MADDESiNiN:
llimiz merkez Geven Mahallesi 113 ada 2 parsel ve 134 ada 13 parsellerde Mevzi Naztm ve

uygulama imar planr yaprmr konusunun muzakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda
slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan miJzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Geven Mahallesi 113 ada 2 nolu parsel ve 134 ada 13 nolu parselde Mevzi Naztm ve
Uygulama lmar Planr yaprmr ile ilgili mUracaat konusu gOrUgUlmug olup, yaptlan gOrugmeler sonunda;

Geven Mahallesi 113 ada 2 nolu parsel ve '134 ada 13 nolu parsel ile ilgila olarak 23.02.2015 latih
836 kayrt numaralr dilekge; "Ekte haritada gasterilmig olan ve miilkiyeti Belediyemize ait olan Geven, 113
ada 2 parsel numarah tagtnmaztn belediye hizmet alant yaptlarak mahallemiz hizmeti iQin (dl)Ean salonu,
muhtarltk binas, dikig kursu, kuran kursu v.b.) verilmesini, 134 ada 13 parsel numarah tagtnmazda
(m0lkiyeti belediyemize) ait imam evi yaptlmastnt arz ederim" leklindedi.

Sdz konusu parsel alanlan Geven Mahalle Yerlegik alanr igerisinde kalmaktadrr. Geven Mahalle
Yerlegik Alanr lmar Planr Salrgmasr igin alrnan kurum ve kurulug gOrugleri etud edilmigtir.

Geven Mahallesi yerlegik alanrnda; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 88 saytlt karanyla
1/5000 Nazrm lmar Plant ve 01.10.2013 tarih, 435 sayrlr karanyla 1/5000 revizyon naztm ve 1/1000 olgekli
uygulama imar planr ilgili kurum ve kuruluglardan gOrUqlerin alrnmast ve lmar planrna esas jeolojik,
jeoteknik etud yaprlmasr kaydryla onaylanmrgtr. S0z konusu planlar halen y0rUrluge girmemigtir.

Geven Mahalle yerlesik alanrndaki 113 ada 2 nolu mulkiyeti Belediyemize ait olan parselin Belediye
Hizmet Alan r(T.A. K. S:0.50, K.A.K.S:2.00 Serbest Nizam Yengok:16.50m, 4 kat) lejandlt olarak planlanmasr
ve 134 ada 13 nolu mulkiyeti Belediyemize ait olan parselin lbadet Yeri lejandlt olarak planlanmast
yonundeki Mevzi Naztm ve Uygulama lmar Planrnrn (PlN NO: UiP-11170 - NIP-l1171), 3194 Savrlr imar
Kanunu'nun 8/b maddesi uvarrnca onavlanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar
verildi.

GUNDEMiN 3s.MADDEsiNiN:
llimiz merkez Kuman Mahallesi 3012 ada 26 parselde Mevzi Uygulama lmar Planr yaptmt konusun

mUzakeresi, oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Kuman Mahallesi 3012 ada 26 nolu parselde Mevzi Uygulama lmar Planr yaptmt ile
ilgili mUracaat konusu goruS[ilmU9 olup, yaptlan gorogmeler sonunda;

Kumafl Mahallesi 3012 ada 26 nolu parsel ile ilgili olarak 23.03.20'15 tarih 1370 kaytt numaralt
dllekge, "llimiz Kumafl Mahallesinde 3012 ada 26 parselde yaklagk 166 m2 lik. Betediyemize ait olan
yerinize Hizmet evi yapttrmak istiyorum. Gere1ini arz ederim. " geklindedir.

S0z konusu parsel alanr Kuman Mahalle Yerlegik alanr igerisinde kalmaktadrr. Kuman Mahalle
Yerlegik Alanr lmar Planr Qalrgmasr igin ahnan kurum ve kurulug gorugleri etud edilmigtir. Kuman Mahallesi
yerlegik alanrnda; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 93 sayrh kararryla 1/5000 Nazrm lmar Planr ve
03.12.2013 tarih, 508 saytlt karartyla '1l1000 Olgekli uygulama imar planr ilgili kurum ve kuruluglardan
goruglefln alrnmasr ve lmar plantna esas jeolojik, jeoteknik etud yaprlmast kaydtyla onaylanmigtr. SOz
konusu planlar halen yUrUrlUge girmemigtir.

Kuman Mahalle yerlegik alanrnda 3012 ada 26 nolu mulkiyeti Belediyemize olan parselin Belediye
Hizmet AIanr,(K.A. K. 5:2.00 Serbest Nizam Yengok:16.50m, 4 kat) leJandh olarak planlanmasr yonundeki
Mevzi Nazrm ve Uygulama lmar Planrnrn (PlN NO: UIP-l1173 - NIP-1 1175), 3194 Savrtr imar
Kanunu'nun 8/b maddesi uvannca onavlanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlioi ile karar
verild i.

GUNDEMiN 39.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 0610112015 tarih ve 30 sayrlr karanyla onaylanan Okgu ve Gtrveggi Mahalle

Yerlegik Alanlan lmar Planlarrna askr suresi dahilinde yaprlan ltirazlafln degerlendirilmesl konusunun
mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei

Belediye Meclisimizin 0610112015 tarih ve 30 sayrlr karanyla onaylanan Okgu ve Guveggi Mahalle
Yerlegik Alanlan lmar Planlanna askr sUresi dahilinde yaprlan itirazlafln deOerlendirilmesi konusu
g0rUSUlm0S olup, yaprlan g0rUgmeler sonundal

ι
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Okgu ve GUveggi Mahalle Yerlegik Alanr lmar planlarr Belediye Meclisinin 0610112015 tarih ve 30
sayrlr kararryla onaylanmrgtrr. S0z konusu planlara askt sitresi dahilinde itirazda bulunulmugtur.11.02.2015
tarih ve 626 kaytt nolu itiraz dilekgesi etUd edilmigtir.

Dilekgede bahsedilen talebe istinaden 3768 ada 88 parsel alantnda igerisinde bulundu$u park
alanrnrn gUneydogu bOlUmtlnde Ayrrk Nizam 4 katlt T.A.K.S:0,25 K.A.K.S:1.05 konut alant olarak
dUzenlenmesi ve azalan park alanrna egde$er ve artacak yapt yo$unlu$una kargtltk; Mekansal Planlar
Yaprm Yonetmeligi kapsamrnda sOz konusu park alanrnrn kuzey bOlumUndeki 10 metrelik yolun park alanr
olarak dUzenlenmesi yOnlerindeki uygulama imar planr dirzenlenmesi ile bu uygulama imar planr

dUzenlemesindeki fonksiyonlarrn nazrm imar planlarrna aktarrlmasr yOniindeki nazrm imar planr
duzenlemesinin (PlN NO: UIP-8344,1 - NIP-8343,1) , 3194 Savrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi
uvannca onavlanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 40.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 0310212015 tarih ve 62 sayrlr kararryla dUzenlenen ParmakOren Mahalle

Yerlegik Alanlarr lmar Planlarrna askr sUresi dahilinde yaprlan llirazlar konusunun mUzakeresi, oldu$unu
belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan yaptlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 0310212015 tarih ve 62 sayrlr kararryla dUzenlenen ParmakOren Mahalle
Yerlegik Alanlarr lmar Planlarrna askr sUresi dahilinde yaprlan ltiazlar konusunun daha detaylt incelenmek
uzere imar ve Bavrndrrlrk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile
karar verildi.

GUNDEMiN 4I.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 01.12.2009 tarih ve 494 sayrh kararr ile kabul edilerek yUrUrluge giren ve

halen uygulanmakta olan KUtahya Belediyesi Reklam, llan ve Tanrtrm Y6netmeli$inde De$igiklik
Yaprlmasrna Dair YOnetmelik Tasla$r konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu
hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mirzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

Belediye Meclisimizin 01.12.2009 tarih ve 494 sayrh kararr ile kabul edilerek yUrUrluge giren ve
halen uygulanmakta olan KUtahya Belediyesi Reklam, llan ve Tanrtrm Ydnetmeli$inde De$igiklik
Yaprlmasrna Dair Y0netmelik Tasla$r'nrn daha detaylr incelenmek uzere Arastrrma ve Tanrtrm
Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

CUNosruiru 42.MADDESiNiN :

lll. Sayrlr Dolu Kadro De$igiklik Cetveli konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr
bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

Belediye ve ba$h kuruluglan ile Mahalli ldare Birlikleri Norm Kadro llke ve Standartlarrna dair
YOnetmeli$in 1 1. Maddesinde;

"Bog memur kadrolanna sntf, unvan ve derece, deQigikli|i ile bog memur kadrolanntn iptalive dolu
kadrolarda derece deQigikliQi Meclis Karan ile yaptltr. Bog kadro DeQigikliklerinde YdnetmeliQin ekinde yer
alan ll. Saytu Cetvel, Dolu Kadro deQigikliklerinde ise lll.saytlt Cetvel eksiksiz doldurularak gerekgeleri ile
birlikte Meclise sunulur." hukmUne istinaden, dolu kadro de$igikliklerinin aga$rda belirtildi$i gekliyle aynen
kabulUne igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli!i ile karar verildi.

DOLU KADRO DEGigiKLiK CETVELI (MEMUR)

KALD:R:LMAKiSTEN:LEN
KADRONUN ALiNMAK:STEN:LEN KADRONUN
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GUNDEMiN 43.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 03/03/2015 tarih ve'131 sayrlr karanyla Araqtrrma ve Tanrtrm Komisyonuna

havale edilen "Kultur ve Sosyal lgler Mudorlugu Gorev Yetki ve Qaltgma Yonetmelik Taslagt" konusunun
muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03.03.2015 tarih ve 131 sayrlr karan ile Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu'na
havale edilen "Kiiltur ve Sosyal lgler Madarla1u Garev, Yetki Sorumluluk ve Qalrgma Y0netmelik TaslaAt"na
ait komisyon raporu incelenmig olup;

Koltur ve Sosyal lgler Mudurluou GOrev, Yetki Sorumluluk ve Salrgma Yonetmellk Taslagr'nrn ekte
sunuldugu gekliyle 5393 sayrl Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (m) frkrasr gereoince aynen kabultine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 44.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 03/03/20'15 tarih ve 132 sayrlr karanyla Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonuna

havale edilen "Ozel Kalem M0d0rlUgu Gorev Yetki ve Qalrgma Yonetmelik Taslagr" konusunun muzakeresi,
oldugunu belirten lvleclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03.03.2015 tarah ve 132 sayrh karafl ile Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu'na
havale edilen " Ozel Kalem MadaflaAa Garev, Yetki Sorumluluk ve Qalryma Yanetmelik fas/ao,"na ait
komrsyon raporu incelenmig olup:

Ozel Kalem Mudurl0gu Gorev, Yetki Sorumluluk ve Qalrgma Yonetmelik Taslagr'nrn ekte
sunulduou gekliyle 5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (m) frkrasr geregince aynen kabul0ne
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 45.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 02j22011 tarih ve 492 sayrlr karafln Belediyemizin Kutahya Katr Atrk

Yapma ve lgletme Birligine yetki devrine iligkin alrnan kararrn son paragrafrna buyuk harflerle "AMBALAJ
ATtK YONETIMI FAALIYETLERININ YURUTULMESl" lbaresinin eklenmesi konusunun muzakeresi.
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisl ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei

Belediye Meclisimizin 02.12.2011 tarih ve 492 sayrlr Belediyemizin Kotahya Katr Atrk Yapma ve
lgletme Birli0i'ne yetki devrine iligkin karannrn son paragrafrnda yet alan "......G,kan yan ArAnbrden
f al/datan,lmasn,)" cumlesinin sonuna buyuk harflerle " AMBALAJ ATIK YoNET|M| FAAL|YETLER|N|N
YURUTULMESI" ibaresinin agagrda belirtildigi Sekliyle eklenmesine isaretle yaprlan oylama sonucunda
oybirligi ile kabul edildi.

"5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun 14. Maddesinin (a) frkrasrnda: "lmar, su ve kanalizasyon, ulagrm
gibj kentsel alt yapr; cografi ve kent bilgi sistemleri; Qevre ve Qevre saohgr, temizlik ve katr atrk; zabrta,
itfaiye, acil yardrm, kurtarma ve ambulans; gehir iqi trafik, defin ve mezarlrklari aoaglandrrma, park ve yegil
alanlar; konut; kultur ve sanat, turizm ve tanrtrm, genglik ve spor; sosyal hizmet ve yardrm, nikeh, meslek
ve beceri kazandrrma; ekonomi ve ticaretin geligtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptrrrr." denilmektedir.
Aynt Kanunun Belediyenin Yetki ve lmtiyazlannrn srralandrgr 15. Maddesinin (g) frkrasrnda: " Katr atrklann
toplanmasr, tagrnmasr, ayrrgtrrrlmasr, geri kazanrmr, ortadan kaldrfllmasr ve depolanmasr ile ilgili butun
hizmetleri yapmak ve yaptrrmak. ifadesi yer almaktadrr
Yine 5393 Sayrlr Beledaye Kanunu'nun 15. lvladdesinde: "Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen
hizmetleri Dantgtayrn gorugu ve lgigleri Bakanhgrnrn karanyla suresi krrkdokuz yrlr gegmemek uzere imtiyaz
yoluyla devredebilir" denilmektedir.
5355 sayrlr Mahalli ldare Birlikleri Kanunu'nun 6. Maddesinde: "Mahalli idare birlikleri, tuzukte birlige
devredilmesi ongorulen mahalli mogterek nitelikli hizmetlere iligkin olarak uye mahalli idarelerin hak ve
yetkilerine sahiptrr." denilmektedir.

Belediyemizin uyesi bulundugu Kutahya lli Yerel YOnetimler katr Atrk Bertaraf Tesisleri Yapma ve
lAletme Birlioi T0zu0u'nun 5. Maddesinde: "Birli0in Amacr ve Uyelerce Birlige Devredilen Gorev ve
Hizmetler: Birligin amacr, Birli0i olugturan belediyelerin ve ll Ozel ldaresinin yapmakla gorevli ve yukumlu
olduklan, fakat maddi veya teknik imkanlann yetersizligi nedeniyle tek baglaflna yerine getiremedikleri veya
gergeklegtirmekte gugluk gektikleri, gop ve katr atrklafln toplanmasr, geri kazanrlmasr, imhasr veya
degeriendirilmesi ile belirlenecek oncelik srrasrna gore altyapr galgmalannr ve hizmetlerini ve bununla ilgili
transfer istasyonlafl gibi tesislerin yaprmrnr, onanmrnr ve igletilmesini yapmak veya yaptrrmak ve devamlt
igletilmesini saglamak; Bu amagla ilgili Kamu, Ozel Kurum ve Kuruluglan ile igbirligi yapmakttr." geklinde
agrklanmaktadrr.
Oyesi o duoumuz“ Kutahya l‖ yerel YOnelmler Ka‖ Alk Berlaraf Tes sleH Yapma ve l§ letme B‖ or,%62 1k
oranla AB Hibelen ve %38‖ko「anla 02 kaynaklari ‖e tKutahya Bё gesel Kal Alk YOneum PrOlesr' ni
hayata ge9irml§tir Ancak bu sistemi bir sonraki seviyeye taslmak, katl at klarin 9evresel etk‖ erinl minlmize

etmek ve 9evre yonelmln n surduruleb‖ i「1lo ni sal amak 19in “Entegre Kal Atk S stemrn n kurulmasl

amaqlanmakladrr
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Bu baolamda, uyesi bulundu0umuz "Kutahya Ili yerel Yonetimler Katt Attk Bertaraf Tesisleri Yapma
ve lgletme Birligi"ne, ilgili mevzuat gergevesinde "Kutahya Bolgesel Katr Attk Yonetimi Projesi" kapsamtnda
yaprlmrq olan tesislerini igletmek, gUnUmUzUn en bUyUk gevre problemlerinden olan "Katt Attklann",
kaynao nda aytt tOp anarak deoe‖ end“ mes n ve alkardan enen eり e edlmps,I,(9 kan urUnlerden

nihayetindefaydalan rlmasrnr), "
minimize edilmlg deoerlendirilemeyen atrklann bertarafrnr saglamak ve bu yolla mevcut Duzenli Depolama
Sahamtztn Omrirnu uzatmak amaglaflnr kapsayan jg ve iglemleri gordurmek lzere 29 yrlltgtna "lmtiyaz
Hakkr Devri UsulU" ile ihaleye grkrlmasr igin yetki devri yaprlmasrna Belediye Meclisimizce oy birligi ile karar
verilmigtir."

GUNDEMiN 46.MAooESiNiN:
3402 Saytlt Kadastro Kanunu'nun 5831 sayrlr kanunun de$igik gegici 8. Maddesi uyannca, lnkoy

Mahallesinde yaprlacak kadastro galgmalaflnda uygulama ekipleri ile birlikte gorev yapmak Uzere, soz
konusu yerlerde ikamet eden kigilerden 6 adet bilirki$i segimi yaprlmasr konusunun muzakeresi, oldugunu
belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan yaptlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kadastro Mudurluou'nun 2610312015 tarih ve g 1618877 -170-0611179 yaalarna istinaden, 3402
Sayrh Kadastro Kanunu'nun 5831 sayrL Kanun'la degigik geqici S.Maddesi kapsamtnda, lnkoy
Mahallesinde yaprlacak olan kadastro gahgmalannda kadastro ekipleriyle birlikte gOrev yapmak uzere
bellrtilen gartlara uygun mahalle halktndan bilirkigi segimi konusu incelenmig olup;

3402 Sayrlr Kadastro Kanunu'nun, 5831 sayrlr Kanun'la degigik gegici LMaddesi "......8u Kqnunun
yaymt tqrihinden once yap on tapulama teyo kadastro qalrsmalaunda tespit dty braktlon tapuda kqy lt ta$nmazlqr
ile kamu kurum ve knruluSlarrna ait yerlerde ve qalqma olanr iginde ornan oldu|u gerekgesiyle tespit harici buqk an
alqnlarda, daha sonra kesinleSen orman kqd.lstrosu sonucundq orman smrt drsmda kalan tapulu ve tapusuz
lasmmazlann 3402 sayfu Kanun hiikiimleri gere$ince kadostrosu yap r....." h0kmU geregince,

lnkoy Mahallesinde gOrev almak Uzere Bilirkigi olarak agagrda ismi belirtilen mahalle halktndan
kigilerin segilmelerine lgaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

lnkov Mahallesinde Bilirkisi olarak oorev almak Uzere ,

Srra No AD:SOYADl TC

1 Suleyman AK 51022403164

2 lbrah m PUL 49537452616

3 Mehmet KA9MAZ 52531352882

4 Mustafa 9EVIK 46393557462

5 lsma‖ oAKIR 51694380770

6 su eyman sATIR 47485521040

GUNDEMiN 4T.MADDESiNiN:
llimiz merkez Alipaga Mahallesi, 7-8 pafta, 67-78-79-167 nolu adalar bolgesinde imar plant

degaqikligi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakktnda slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardtndan yaptlan mozakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Alipaga Mahallesl, 7-8 pafta, 67-78-19-161 notLr adalar bolgesinde imar planr
degisikligi, dosyasr incelenmig olup, yaptlan gOrUgmeler sonucunda;

Alipaga Mahallesi, 7-8 pafta, 67 -7 8-7 9-167 nolu adalar bOlgesinde Azerbaycan Parkr'ntn bulundugu
sahada imar plantnda yol, yol alant refuj bolumu, havuz ve 424 envanter numarastyla tescilli yapr kiflesi
bulunmaktadlr. S0z konusu alan Sit ve Etkilenme Gegig Alanlarr Koruma Amaglt lmar Planr kapsamr
drgrnda kalmaktadrr. Alipaga Mahallesi, 7-8 pafta, 67-78-79-167 nolu adalar bolgesinde pa,k ala , 424
envanter numarastyla tescilli yapr kitlesi, yol ve yol alanr refuj bOlUmU lejandlt sahalar duzenlenmestne
yonelik nazrm ve uygulama imar planr degigikligi Koruma Bolge Kurutu'nun uygun gormesi kaydryla uygun
gorulmoq olup (PlN No: UIP-9420,1 1 - Nlp-9422,8); 3191 savrtr imar kanunu'nun 8/b 

'maddlsi
uvannca onavlanmastna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUNDEMiN 4s.MADDEsiNiN:
Belediyemizin Belde A.9'ne asfalt plent tesisi igin kullanrlacak olan krediye kefaleti konusunun

muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt gosterisa ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan yaprlan m0zakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Belediyemizin §i「 ke‖ olan Belde A s'ne 60 aya kadar vade ‖e9ek‖ecek olan 3 500 000,00 TL
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Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na bu konu ile ilgilitum hususlarda yetkiverilmesine igarele
yaprlan oylama sonucunda oybirligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 49.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 0310312015 tarih ve 125 sayrlr kararrna ifade eklenmesi konusunun

mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 0310312015 tarih ve 125 sayrh Nikah Memuru Ucretlerinde getir tarifesi
de$igikli$ine iligkin kararrn2. paragrafrnda yer alan "....Nikah Memurtufiu iicreilerinde hafti igi 127 TL
olan tarifenin 135 TL'ye, hafta sonu tarifesinin 160 TL'den 170 TL'ye g*anlarak, 

-hafta 
igi

gdrevlendirmelerde 5 TL'nin, hafta sonu gdrevlendirilmeterde 1O TL'nin Nikah Memuruia
gdrevlendirme iicreti olarak 6denmesine...." cumlesinin sonuna " bu tutann tarife drglnda emanete
allnarak emanet hesabtndan takip edilmesi" ibaresinin agagrda belirtildi$i gekliyle eklenmesine igarele
yaprlan oylama sonucunda oybirligi ile kabul edildi.

" Belediyemiz Evlendirme MemurluQunda yilda;
-Hafta igi200 adet nikah adeti,
-Hafta sonu 570 adet nikah adeti,
-Resmi tatilg0nleri 21 adet nikah adeti,
-Ortalama 800 adet nikah akdigergeklegtirilmekte ve burada gorev yapan Evlendirme

memurlanmtz hafta igi akgamlarr, hafta sonlan mesai mefhumu tantmakgtn bilyak bir 1zveri ile gatrymakta
ve aldt klan maaglanna herhangi bir mesai ucreti yanatilmad$ t ndan dolayt;

Nikah MemurluQu lcretlerinde hafta igi 127 TL olan tarifenin 135 TL'ye, hafta sonu tarifesinin 160
TL'den 170 TL'ye qkanlarak, hafta igi gorevlendirmelerde 5 TL'nin, hafta sonu gorevlendiritmeterde 10
TL'nin Nikah Memuruna g5revlendirme ucreti olarak odenmesine, "bu tutartn tarife dryrnda emanete
alrnarak emanet hesafundan takip edilmesine"

2015 yiltnda uygulanmak }zere, Belediye Gelir Tarifesinde agaQtda betiftildiQi gektiyle
deQigiklik yapilmauna igaretle yapilan oytama sonucunda oy birliQi karar verildi."

1 - KULTUR VE SoSYAL iguen MUDURLUGU evIeHoinME MEMURLUGU UcRETLER|
S!RA NO UCRET AD: UCRET

12 Mesai saatleri drgrnda davet edilen gehir merkezinde nikah ricreti 135丁 L

13 Cumartesi, Pazar ve resmi tatil gUnleri nikah Ucreti 170丁 L

14 Yeni Mahallelerimizde nikah Ucreti ( mesai drgrnda ) IPttAL

GUndem maddelerinin tamamlandr$rnr belirten Meclis Bagkanr, alrnan kararlarrn hayrrlr olmasrnr
temenni ederek, Uyelere ve misafirlere tegekkUr edip oturumu kapattr.

Belediye Baokan!
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