
BelediyeMeclisimiz;S3g3SaylllBelediyeKanunu,nun20'maddesineistinaden"g,gl9lll!,",9"1
maddele;i;i g'orugmek i1zerc z. ddnem 11. olagan toplantrst Meclis Bagkanl Kamil SARAQoGLU'nun

ea;rantrgrnoJ 01.12.201s SAL| gunu Saat: 18.30:da Beiediye Ktrltur Saravi Meclis Salonunda, Uyelerden,

i-r'iinrr71Er O7D9GAN, z-ruunr diiir.r, 5:Cnlti-culieitl,r, +-cnren clHAr cEYLAN, s-OMER FARUK

;L;iiffi; o'--inLrr cie---,in'ricN z- EBUBEKIR ERDoGMU9, g-MUSTAFA AYDIN,- e-,FArMA GUL,

ro--nltiHnier NAcl pEKCAN, 11-RAMAZAN YlLDlRlM, 12-PINAR AKBULUT,. 13-SELIM DURMM'

ia-"rriurinrrltr,.lteil txanf c0NDe[,t 1s-$ULE UYKUN 16-MURAT HASER, 17- SALIH OZDEN' 18-..ENVER

ERpOG[N 19-47IME NUR AKTA9 AiGLlN, 20- AHMET ULUCA,21-NEDIM DELEN,22-YUSUF SOKMEN,

23- EROL MERCAN. 24-MUSTAiA EROL, 2s.HALIL IBRAHIM DO6LARLIO6LU, 26. AHMET UYGAR ,IN

igtirakleri ile yaptr.

gogunlugun bulunduOunu belirten Meclis Bagkanl oturumu aqtl'
liiri oite(eteri olduluiu betirten Meclis Bagkanr, Mectis Uyelerinden Banu AKALINOGLU, Furkan

yILMAZ ve Serd; BAL ylLblZ'tn izin dilekgelerinin okunmasrndan sonra, izinli saylllp sayllmamalarlnl oya

sundu ve izinli saytlmalarlna oy birlioi ile karar verildi.

5393 saytlt Belediye Kanunu'nun 29. Maddesi geregince Meclis Bagkanl ;

-,,aerciiye Mectis-Uyeteinden Ati KORKMAZ ve MeNe OZQINAR GAL nlgc!P^t!:!i9!Yen istifa etmig

oluD Merkez llae Se)im Kirulu'nun yapmq odu1u gArevtendirme ile yerine Ali KORKMAZ rn yerine Erol

Aioeuta, MeNe Oz:etNAR G0L'an yerine Anmet UYGAR gareve baglam$ttr." diyerek Meclisi Bilgilendirdi.

- 2 4 y Denetim raporunun meclisin bilgisine sunulmasr konusu olduounu belirtti ve; "Katahya

Betediyesi ZO14 y na iligkin yukanda betiftilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolann, " Denetim G1rASAnAn

Dayaiaklan" baumiind; aQ*tanan nedenlerden dotay " 150 ilk Madde ve Malzeme Hesabt" ile " Maddi Duran

Vartklar Hesap crubu" ha;ig taim anemli yanleriylo dogru ve guvenilir bilgi igerdigi kanaatine vanlmrytr." diyerck

Meclisi Bilgilendirdi.

Giindeme ilave edilmesi istenilen onergeleri tek tek okundu ve ;

-Belediye Mectisimizin 05.08.2014 laih,127 sayrlr karanyla Yrldrflm Eeyazlt Mahallesi, 17.O.1-17.O.4

paftada karayolu b6lgesinde onaylanan,2413 iglem noiu imar plant de$igikligi hakklndaki; Eskigehir 1. ldare

Mahkemesinin, 201511231 Ka.ar,201411007 Esas Nolu lptal Karan,
-llimiz merkez Krrgrllt Mahallesi 3101 ada 1182 parselde llave Mevzi lmar Planl,
-llimiz merkez Kirizprnar Mahallesi 3875 ada, 30 parselde llave Mevzi lmar Planr yaptml on izni,

-Krzrlay Genel Bagkanltgtna Baylrbucak Turkmenleri igln ayni ve nakdi yardtm yaptlmast,

-12 adlt kaztcr yukteyici, 1 adet silindir, 1 adet ekskavator, 2 adet ttr-gekici, 2 adet dorse, 2 adet

damperli kamyon, Z aOei tamir bakrm aracr(gift kabinli asfalt robotu) ile 1 adet minik kazlcl yukleyici igin lller

Bankasrndan kredi alnmast,
-Kutahya Belediyesi'ne ait 43 SN 393 plakalr akaryakrt tankeri aracrnrn kira bedelinin belirlenmesi ve

2016 ytlt gelir tarifesine eklenmesi konularlnln gUndeme allnmasrna oy birligi ile karar verildi.

Mectis Uyelerimizden MHP Grubunun vermig oldugu 01112t2015 tarih ve S.O.2015/16 sayrh "Baz,

cadde ve sokaklarda trafik ve park sorunu" konulu Onerge okundu ve gUndeme altnmastnt oylamaya sundu,

igaretle yaprlan oylama sonucunda uyelerden, KAMIL SARAEoGLU, MEHMET -OZDoGAN, 
NURI QETIN,

GALIP GULTEKIN, CAFER CIHAT CEYLAN, OMER FARUK DURMM, HALIT OGUZ ATAKAN, EBUBEKIR
ERDO6MU9, MUSTAFA AYDIN, FATMA GUL, MEHMET NACI PEKCAN, RAMAZAN YILDIRIM, PINAR
AKBULUT, SELIM DURMAZ, MUHAMMED IKBAL GUNDEM, $ULE UYKUN, MURAT HASER'|N TEd OYIATINA

karyrIk oy goklugu ile gundeme altnmamastna karar verildi.

Srrasryla gundem maddelerine gegildi ve

GUNDEMiN I.MADDEsININ:
5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 20.maddesi geregince, 2016 yrlr Meclis toplantrlannrn gUn ve saatleri

ile Belediye Meclisinin tatil aytntn belirlenmesi konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda
stayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinde "Belediye Meclisi ,her ayn ilk haftasL dnceden
kararlagtrdtdt g nde toplan,r. Meclis, resmi tatile rastlayan gUnlerde gahgmasma ara verebilir. Belediye
Meclisi her ytl bir ay tatil karart alabilir" hukmO gere$ince;

Meclis toplantrlannrn ayrn ilk haftasr; ayrn ve haftanrn durumuna gore Sah gUnleri yaprlmasrna, salr
gunleri olmamasr durumunda Pergembe g0nleri yaprlmasrna;

Belediye Meclisimizin tatil ayrnrn TEMMUZ ayr olarak belirlenmesine;
lgaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.
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GUNDEMIN 2.MADDESiNiN:
rur""iii UV"ri ng KORKMMTn istifasr ile bogalan Tarih ve Kult0r Komisyonu ile Merve OZQINAR

CUL'un lstitisr ite Uogatan Kadrn Erkek Frrsat Egitligi Komisyonu'na kalan sureyi tamamlamak uzere uye

segimterinin yaprlmasr konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakklnda slayt gosterisi ile birlikte

bil;i verilmesinin ardlndan ve yapllan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;- " - 
A"Gdiy".iz Mectis Uyesi Ali KORKMM'rn 24.11.2015laih ve 29463 kayrt nolu istifasr ile bosalan;

"ii"rit r" KUlt'r Komisyonu Uyeli!ine katan s0reyi tamamlamak Uzere (4 ay) Ahmet UYGAR'.n

segilmesine.--' - -A"bOiy" 
Mectis Uyesi Merve OZQINAR GUL'un 24.11.2015 tarih ve 29446 kayrt nolu istifasr ile

bogalan;
b; Krd,n r" Erkek Flrsat Egiflioi Komisyonu'nun gorev suresi Nisan 2016 tarihinde dolacaolndan mevcut

Uye ile kalan sUrede gOrev yapmasinJigaretle yapllan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi'

GUNDEMiN 3.MADDESiNIN:
Belediye Meclisinin 03.1 1 .2015 tarih ve 397 sayrlr karanyla Plan ve Botge. Komisyonuna. havale edilen,

ZOrO Uari iitr'aetediyemiz gelir tarifesi konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt

lOsterisi ite birlikte bil6i veriliesinin ardlndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
'---- e"t"Oiy"rizc6 20rc yrltnda uygulanacak olan ve ekte sunulan Belediye Gelir tarifesinin aynen kabulune

igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile kabul edildi.

GUNDEMiN 4.MADDESiNIN:
Belediyemiz bUtgesinde aktarma yaptlmast konusunun olduounu belirten Meclis Ba$kanl bu konu

hakkrnda slayi gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya

sundu vel
iolS-ZnlA-ZOll ytllannda Belediyemiz birimlerince yaprlacak hizmetler igin yardlmcl personel alrmr ihalesinin

GianiaynaXtan ve Elitim Mudu;lugu tarafrndan yairlmasr nedeniyle mudurlU$un ilgili butqe tertibine,Temizlik

iif"ii ," b"rr" Korumi Mudurlugu |op toptama, iagrma ve bertaraf giderleri igin ilgili butqe tertibine ddenek

aktanmr yaprlmasl gerekli gorulmUgtur.- uinltti loaieter 5ot9e ve Muhasebe Yonetmeligi'nin 36. maddesinde "But?ede Fonksiyonel

stnfiandrmantn biinci dazeyteri arasndaki aktarmalar meclis karan, fonksiyonel snilandtrmanm ikinci

iAzeyteri arasndaki aktarmalLr encttmen karanyla, bunlann drynda kalan ve ekonomik sntflandtmantn ikinci

diizeyine kadar aktarmalar ise Ust ydneticinin onaY ile yapli' hukmil geregince;

Kurumsal Kodu, Fonksiyonel Kodu ve Ekonomik Kodu agagtdaki tabloda belirtilen, 1 adet Gayrimenkul

Sermaye Uretim Giderleri tertibinden 3.470.000,00 TL tenzil edilerek, 2 adet Hizmet Allmlarl tertibine

3.470.600,OO TL ilave edilmesine, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

44. aKTARMA cEwELl

ＲＵＭ

∞

Ｕ

Ｋ

Ｋ
KURUM ADI FK 酬Ｏ

Ю
∞

Ｅ

Ｋ
HESAP ADl ILAvE TENZIL

1 46430205 nsan Kaynaklafl ve Eoitrm Mudud000 5 0101 HizmetAllmlan 2300000.00

2
remizlk llle“ ve ceVre Koruma
Modunlou

5 HizmetAlmlan 1 17000000

3 Fen i,en MOduHuOI 5
Gayrimenkul Sermaye Uretim
Gaderleri

347000000

TOPLAM 3470000,00 3470000.00

GIJNDEMiN 5.MADDESiNIN:
Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarih ve 399 sayr| kararryla Aragtrrma ve Tanltlm Komisyonu ile Plan ve

Butge Komisyonu'na havale edilen mezarhklar yonergesi ile fiyat tarifesi konusunun oldulunu belirten Meclis

Bagkanl bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan m0zakerelerden sonra

konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarih ve 399 sayrh karanyla Plan ve Biltqe Komisyonu ile Araltlrma ve

Tanrtrm Komisyonu'na havale edilen konuyla ilgili komisyon raporlarl incelenmig olupi
2015 lrlrnda uygulanmak uzere hazrrlanan mezarhklar gelir tarifesinin: K0tahya Belediye Meclisi'nin

01.09.2015 taiih ve 330 sayrlr kararryla kabul edilen Sa!lrk lgleri MUdUrlugU Gorev, Yetki, Sorumluluk ve

Qaltlma YonetmeliOi'nin lo.maddesinin "i" bendinde bulunan, "$ehit Asker, Polis ve Gazilerin Cenazeleri
0cretsiz olarak Jefnedilmesi sa$lanrr" maddesinin Belediye Gelir Tarifesinin 10.2. maddesi DEFIN
UCRETLERI krsmrna eklenmesine;

Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 356 sayrlr kara ile kabul edilen Kutahya Belediyesi Sallrk lgleri
MudUrlUgU Mezarlrklar Qalrgma Usul ve Esaslarr Ydnergesi'nin 32. maddesi ve "3." Bendinde bulunan "Mezar
ingaatg an, mezar ingaa? yapabilmeleri igin, Belediye Meclisinin beliledigi acreti her yapacaq mezar igin peiin
Ademek zorundadt /' hUkmU gereoince;

ElliTurkLirasr) olmasrna;

痰
赫Saat UCret'vЦ
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- Not krsmrna "lzinsiz Mezar ingaa? yapanlardan, Mezar lngaat acrettnin 4 kafi acret ahnt"

ifadesinin eklenmesine;
Bu maddelerin Belediye Gelir Tarifesinin DEFIN 0CRETLERI krsmlna eklenmesine;

Ekte betirtiten r.c rut"ny, eereaiyesi Sallrk lgleri MudurluOu Mezarlklar.- Birimi Qalrgma Usul

ve Esaslarrna Dair Y6nergesi'nO" O"giiiftiX Yiprlmasrna Dair Y6nerge Tasla$r'ntn aynen kabulune

iiaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi

GUNDEMIN 6.MADDESINiN:
geteOiye tritectisinin OS.f i.2otS tarih ve 419 saytlt karartyla Aralhrma ve Tanltlm- Komisyonu'na havale

eoiren genrimLae outunan uavrtai-sot<ir ismlnin iptal edilmesi ve gehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan

isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmeii tonusunun oldulunu belirien Meclis Balkanr bu konu hakklnda slayt

oo.i"ri.iii" Oirfifirbitgi veritmesinin ardrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilHi;;'ffii;l;.-01.i;.roia i;rin ats sayrtr't<iran ile Aragtrrma ve ranrtrm Komisvonu'na havale edilen

sehrimizde bulunan Mavtlar sox"[ i".lnin iptat eoitme"i ve $eirrimizin muhtelif mahallelerinde bulunan isimsiz

IrJJ" u" iot"f,f 
"ra 

isim verilmesi ile ilgili komisyon raporu incelenmii olup;

Mehmet Akif rrsoy rvra-natt-esi tvtav,tar sorix isminin iptal 
'edilerek 

yerine "Maviler Sokak" isminin

verilmesine,'- - 
6a-nqerievter Mahalesi 270, 271, 27g, 269, ?6g,?!1, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281,282. 283, 284

adatar arasrnda bulunan iSimsiz Sokaoa 
..Berceste sokak,, isminin verilmesine,

--- - -Bihgetievter 
Mahaltesi iis,las, 2sg, 259, 261, 262, 263 adalar arasrnda bulunan isimsiz sokaga

"Balkaya Sokak" isminin verilmesine.
'eangetievter Mahallesi 7OS,' ZOO adalar ile agaQlandrrma alanl araslnda bulunan isimsiz Soka0a

"Bagkent Sokak ' isminin verilmesine,
lstiklat Mahalesi qzs, cii, fis, 427 adalar arasrnda bulunan isimsiz Sokala "Bolluk sokak" isminin

verilmesine,
lstiklal Mahallesi 417, 423, 427 adalat arasrnda bulunan isimsiz Sokala "Boran sokak" isminin

verilmesine,
75.ytt Maha esind e 1g84, 1445, 1446, 1448,1449 adalar ile Jandarma Klglasr arasrnda bulunan isimsiz

sokaoa "9ehit Uzm Qvg. Hasan BUBER Sokak" isminin verilmesine'-- '-"- 
t'oo.i,t Mah; esinde zriol, igoA, 2969, zg7o, 2971 adalar arasrnda bulunan isimsiz sokaga "Riizgarlr

Sokak" isminin verilmesine,
lOO.yrl Maha esinde 2970, 2g71,2g7 4,2976,2977 adalar arasrnda bulunan isimsiz sokaoa "Frrtlna

Sokak" isminin verilmesine,
okmeydanr Mahallesinde 2797 , 2798, 2800, 2801' 2802, 2804, 2805, 2806 adalar araslnda bulunan

isimsiz soka!d " Armaoan Sokak" isminin verilmesine,- -- 
oimlvoanr ruinattesinoe z gos, z7g4,62a,2Bo7,28oB adalar arasrnda bulunan isimsiz sokaga "Adalet

Sokak" isminin verilmesine,--'--" 
ormevaanr Mahaltesinde 2800, 2801, 2797,2796,628,2794 adalar arasrnda bulunan isimsiz sokaga "

Atrlrm Sokak" isminin verilmesine,
okmeydant Mahalleslnde isimsiz bulunan sokaga "Aydede sokak" isminin verilmesine'

iatertepe Mahaltesinde 117,11g, iz7, 128, isa, tgg, 15 adalar arastnda bulunan isimsiz sokaga"

Bozkl] Sokak" isminin verilmesine,
Osmangazi Mahallesinde 

' 
bulunan isimsiz sokaklara "52.Sokak, 53'Sokak, 54.Sokak, 55.Sokak"

isimlerinin verilmesine' '|RAL caddesi" isminin verilmesine,Agaqkoy Mahallesinde isimsiz bulunan caddeye "Ali GU
y6niatr' Maha esinde iiimsiz bulunan caddelere "Yoncah gifligi Caddesi, Saglrk Ocagr Caddesi,

Seki6ren Caddesi, HesbaSla Caddesi" isimlerinin verilmesine,
yoncall Mahallesinde bulunan isimsiz sokaklara "l.Yoncalt Sok.,2.Yoncall Sok.' 3.Yoncah Sok',

4.Yoncalt Sok., S.Yoncah Sok., 6.Yoncah Sok., 7'Yoncah Sok', 8'Yoncah Sok,
g.yoncah Sok.;lO.Yoncalt Sok.,11.Yoncalt Sok.,12,Yoncah Sok. isimlerinin verilmesine,

Fatih Mahallesi Abdurrahman Karaa Bulvan gevre yolu bitiminde baglayarak Fatih, Cumhuriyet,
yunusemre Mahalleri boyunca Afyonkarahisar yolu istikametince devam eden tali yola "Mehmet DUMLU

Caddesl" isminin verilmesine,
Akkent Mahallesi Tavganlr yolu istikameti boyunca devam eden ve K0tahya Belediyesi Makine lkmal

Tesislerine kadar uzanan tali yota "iir Ahmet Caddeai" isminin verilmesine igaretle yapllan oylama sonucunda

oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN T.MADDESiNiN:
$ehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun

oldu!unu belirten Meclis Bagkant bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardlndan ve

yaprlan mozakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
gehrimizin muhtelif Mahalleierinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha

detaylt i;celenmek iizere Arashrma ve Tanrtrm Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yaptlan oylama

sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

0・
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GONDEMIN s.MADDESININ:
llimiz merkez Sultanbaot Mahallesi, 19.1.1 pafta, 1583 ada, 11 parsel alanlnda imar plant de!igikli!i

konusunun olduOunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin

ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimij merkez Suttanba!r Mahallesi, 19.1.1 pafta, 1583 ada, 11 parsel alanrnda imar planr degigikligi,

muracaat dosyast incelenmig olup, yapllan gorugmeler sonucunda;
28.10'2015 latih, 4igT iayit hotu Jilekae etud edilmigtir. SOz konusu dilekQe, "Kutahya lli, Sultanbadt

Mahaltesi, 1g.L.1 pafta, 15fB acia, 11 nolu parsel 09.04.2013 taihinde alman ruhsata arka bahge olarak

kullan an atanm T1 tejanh eklenerek arka bahgenin zemin katta kullantma ilave edilmesi igin yaq nizamtntn T1

otarak deligmesini taiep ediyorum. lg yerimizi b\y(itmekteki amactmE, kurumsal bir markat olan ucz sistem

kogullanni uymadgt igin 40 m2'tik bah?e ksmtnt kullanmak istiyoruz..." geklindendir.- 
Suttanbagr trlanallesi, 19.1.1 pafta, 1583 ada, 11 parselin bulunduou alan imar plantnda Bitigik nizam 3

kat konut tejanih alanda kalmaktadtr. lmar planr degigikligi yaprlmasr halinde yogunluk artrgr olacagr ve

yaptlagma duzeni bozulacaltndan dolayr; Sultanbagr Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 parselde talep

idilenimar ptanr degigikti!inin reddine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN g.MADDESiNiN:
llimiz merkez Servi Mahallesi, 19.M.1 pafta, 3398 ada, 1 parsel alanlnda imar planl degigikligi

konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanl bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin

ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimii merkez Servi Mahallesi, 19.M.1 pafta, 3398 ada, 1 parsel alanrnda imar planr degigikligi, dosyasr

incelenmig olup, yaptlan g0rilgmeler sonucunda;
S6rvi tUa'njttesi, iS.tvt.t pafta, 3398 ada, I parsel alanr Sit ve Etkilenme Ge9i9 Alanlarr Koruma Amaqlr

lmar planr kapsamtnda Etkilenme Gegig Alanr igerisinde kalmaktadrr. Taglnmaztn bulundugu alanda uygulama

imar plantnda Katlt Otopark, Hmax: 12.50 m. IeJandlr alan ve "Katlt otopark alanlnln zemin ve birinci bodrum

kaflarinda idari, ticari, sosyo-kulturel tesisler yaprlabilir." plan notu bulunmaktadlr. S0z konusu taglnmazln

bulundugu alanda naztm imar planrnda Mevcut konut alanlan (yUksek yogunluk) lejandll alan, otopark ve yol

alanr bulunmaktadrr.
Servi Mahallesi, 19.M.1 pafta, 3398 ada, 1 parsel alanrnda mevcut plan notunun; "Kath otopark alantntn

zemin, birinci bodrum ve diler rum katlannda idari, ticari, sosyo-klltt)rel tesisler yaplabilir." olatak
degigtiritmesine yonetik uygulama imar ptanr degigikligi ve ilgili nazrm imar plant degigikligi Koruma Bolge

Kuiuiu'nun 12.1i.2015 ta;ii,2Tt3 sayrtr kararr ite uygun gorulmus olup (UlP-16184,1 - NIP-9422,30 ); 3194

SayrI imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmaslna;
5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun Belediye Meclisi'nin Gorev ve Yetkiteri Ba$lrklr 18. maddesi (e) bendi

(tagnmaz mal altmtna, sattmtna, takasna, tahsisine, tahsis Seklinin degigtirilmesinde veya tahsisli bir
tagrnmazn kamu hizmetinde ihtiyag duyulmamas halinde tahsisin kaldnlmasna; tig y dan fazla kiralanmastna

ve s,resi otuz yrlt gegmemek kaydtyla bunlar iizerinde sndt ayni hak tesisine karar vermek) hukmij geregince

tasarruf gekillerinin belirlenmesi, trampa, kat kargr[gr, yap-i$let devret modeli, vb. ile ihale edilmesi gerektiginde

anlagma, gartname, sozlegme ve protokol hazrrlanmasr, imzalanmasr vb. tum hususlar ve iglemler igin Belediye

Bagkant Kamil SARAQOGLU'na ve Belediye EncUmeni'ne yetki verilmesine igaretle yaptlan oylama sonucunda

oy birligi ile karar verildi.

GONDEMIN Io.MADDESININ:
ltimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 784 ada, 1-17 parsel bolgesinde imar planr degigikligi

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

ltimiz merkez Hamidiye Mahallesi, '135 pafta, 784 ada, 1-'17 parsel bolgesinde imar planr degigikligi,
mUracaat dosyasr incelenmig olup, yaptlan g0rUgmeler sonucunda;

Hamidiye Mahallesi Muhtarr'nrn 17.04.2015 tarih, 1878 kayrt nolu dilekgesi etud edilmigtir. S0z konusu
dilekgede Hamidiye Mahallesi, 784 ada, l nolu parsel alanrnda imar planr degisiklioi yaprlarak yol alantna tahsis
edilmesi talep edilmektedir. Hamidiye Mahallesi, 784 ada, 1 parsel nolu tagrnmaz Koruma Amaglr lmar Planr
kapsamrnda Etkilenme Gegig Alanr igerisinde yer almaktadrr. Tagrnmazrn bulundugu alanda imar planrnda

Bitigik nizam 4 kat konut, Y (Yetersiz ada derinlioi nedeniyle arka bahge mesafesinin Belediyenin takdirine gore
yOnetmeligin 0ng0rdU00 asgari mesafenin altrnda uygulanabilecegi veya hig uygulanamayabilece$i yapt adalart)
lejandh alan bulunmaktadrr. Hamidiye Mahallesi, 784 ada, 1 ve 17 nolu parsel alanrnda Bitisik nizam 4 kat
konut, Y le.iandlr alanda yol alanr duzenlenmesine yonelik imar planr degigiklioi Koruma Bolge Kurulu'nun
12.11.2015 tatih,2770 sayrh kararr ile uygun gorulmug olup (UlP-16184,2 - NIP-9422,31 ); 3194 Sayrlr imar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca onaylanmaslna,

lmar planr deligiklilinin yururluge girmesine muteakip yol alanrnda kalan kesimin kamulagtrnlabilmesi
igin 5 yrllrk kamulagtrrma programrnrn 2016 yrlr dilimine ilave edilmesi ve kamulaitrrma konusunda gerekli tUm
islemler igin Beledlye Encumeni'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.

GUNDEMiN ll.MADDESININ:
Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih, 371 sayrlr karan ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada,

106 parselde bulunan Karakol Alanr lejandh sahantn lbadet Yeri lejandl alana dOn0qt0rUlmesine yOnelik 2550_1
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ve 2550_A nolu imar ptanr degiiiktigine yonelik askr s(rresi iginde gelen ll Emniyet Mudurlugu'n0n 05.'11.2015

taiif, S1TOO sayrlt yaztst ve tg-.iO.Z-OtS iarih,4627 kayrt nolu dilekge ile askt slresi drglnda gelen Defterdarllk

taitti ert"f utiouriuEu'nun 18.11.2015 tarih, 12233 sayrlr yazrsrntn degerlendirilmesi konusunun oldugunu

belirten Mectis Bagklnr bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardlndan ve yaprlan

muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei--- 
eeiedie Meclisinin tlO.tb.ZOtS tarih, 371 sayrlr karan ile onaylanan Cedit Mahallesi,.35 pafta, 159 ada,

106 parselde 5ulunan Karakol Alant lejandlr sahanrn lbadet Yeri lejandll alan€ ddnugtorolmesine yonelik 2550-1

," ZBSO_A nolu imar planr degigiktioiie yonelik askr s0resi i9inde gelen ll Emniyet.Mudurltrg0'n0n 05.11 2015

i"rin, sfTOO sayrtr yazisr ve tti'.iO.Z-ots iarih,4627 kayrt nolu dilekge ile askr stlresi drsrnda gelen Defterdarlrk

trrtitti 
'grt"t 

Uuiturtugu'non 18.'11.2015 tarih, 12233 sayrlr yazrsrnrn de$erlendirilmesi konusunun daha detaylt

inietenmef Uzere lriar ve Bavrndrrlk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yapllan oylama sonucunda oy

birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 1 2.MAODESINiN:
llimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada,74 parselde imar planl degigikligi konusunun

oldugunu belirten Meclis'Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardlndan ve

yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ltimiz merkez Meydan Mahi esi ZO pafta, 125 ada,74 parselde imar planr deoigiklioi konusunun daha

detaylt incelenmek Uzeie lmar ve Bavrndrrhk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yapllan oylama

sonucunda oy birli!i ile karar verildi.

GONDEMIN 1 3.MADDESININ:
ltimiz merkez Lala Huseyin Paga Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada,235 parselde imar planr degigikligi

konusunun oldu!unu belirten Meclis 
-Bagkanr 

bu konu hakktnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin

ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei
ltimij merkez Lala Hoseyin Paga Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 235 parselde imar planr degigikllgi

konusunun daha detaylt incelenmek Uzere lmar ve Bavrndrrhk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yapllan

oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN I4.MADDESiNIN:
llimiz merkez Lala Huseyin Paga Mahallesi, 50 pafta, 240 ada, 12 parselde imar plant degigiklioi

konusunun olduOunu belirten Meclis Bigkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin

ardrndan ve yaptlan mozakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Itimii rirert<ez Lala Huseyin Paga Mahallesi, 50 pafta, 240 ada,'12 parselde imar plant degigikligi

konusunun daha detaylr incelenmek ozere lmar ve Bavrndrrlrk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yapllan

oylama sonucunda oy birliEi ile karar verildi.

GI.JNDEMiN I5.MADDESiNIN:
llimiz merkez Meydan Mahallesi, 23 pafta, 126 ada,4 parselde imar plant deoigikligi konusunun

oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakklnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardlndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ltimiz merkez Meydan Mahallesi, 23 pafta, 126 ada,4 parselde imar planr degigikligi konusunun daha

detayllincelenmek0zere@haValeedilmesinei9aretleyapllanoylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN I6.MADDESINiN:
Toprak Koruma Kurulunda gorugulmekte olan; Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarih, 463 saylh ve

02.04.2013 tarih, 183 saytlt karan ile imar planr yaprmr igin 0n izin verilen Bolcek Mahallesi yerlegik alanlna
birlegik sahalann tekrar degerlendirilmesi konusunun olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakklnda slayt
gostarisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yapllan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Toprak Koruma Kurulunda gorugulmekte olan; Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarih, 463 sayrlr ve

02.04.2013 tarih, 183 saytlt karan ile imar planr yaprmr igin On izin verilen BOlcek Mahallesi yerlegik alanlna
birlegik sahala n tekrar de$erlendirilmesi konusunun daha detayl incelenmek Uzere lmar ve Bavlndlrllk
Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN IT.MADDES|NIN:
Maden Tetkik ve Arama Genel MUdUrlUgU tarafrndan hazrrlanan ve Ktltahya ll Ozel ldaresi taraflndan

onaylanan Kutahya Merkez-llrca,93,02,03,04,99,'100 Nolu lgletme Ruhsatlarrna lligkin Kaynak Koruma Alanr
EtUt Raporunun Uygulanmast konusunun olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Maden Tetkik ve Arama Genel MudUrlU!! tarafrndan hazrrlanan ve Kutahya ll Ozel ldaresi taraftndan
onaylanan Kutahya Merkez-lltca, 93, 02, 03, 04, 99, 1OO nolu lgletme Ruhsatlanna lligkin Kaynak Koruma Alanr
Etut Raporunun Uygulanmasr konusunun daha detaylr incelenmek uzere lmar ve Bavrndrrlrk Komisvonu'na
havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.
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GUNDEMiN IS.MADDESiNiN:
llimiz merkez Okgu Mahallesi 3670 ada 8 parsel alanrnrn oldugu bOlgede imar planr yaptmt konusunun

oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardlndan ve

yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Okgu Mahalleii 3670 ada 8 parsel alanrnrn oldugu bolgede imar planl yaplmr konusunun

daha detaylt incelenmek Uzere lmar ve Bayrndrrhk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yapllan oylama

sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMIN l g.MADDESININ:
llimiz merkez yoncalt Mahallesi J23bo2b4b pafta 545 ve 550 parsellerde Mevzii imar plant yaptmt

konusunun oldu!unu belirten Meclis Ba$kanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin

ardrndan ve yaprian muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimii merkez yoncah Mahallesi yerlegik alanrnda 3 pafta, 545 ve 550 nolu parsel alanlartnda

Rehabilitasyon ve Baktm Merkezi Tesisleri (Sera, agrk havuz, Fitness Center, Yatlh Baklm tJniteleri vb.)

yaprmrna y'0nelik ilave mevzi naztm ve uygulama imar planr yaprmr konusu goruguldU, yapllan goruqmeler

sonunda;
Belediye Meclisimizin OZtOgl2Ol4 tarih 308 sayrlr karanyla; Klyl kanunu ve mevzuatl gergevesinde

halen devam etmekte otan Enne Barajr Kryr Kenar-gizgisi Uilirtenmesi hakkrnda gevre ve gehircilk lt

Mudurlugo'nden ve yoncalt Jeotermal siirasindafi Jeoiermal kuyular hakklnda ve ilgili hususlarda ll Ozel

ldaresinjen gorug altnmast, parsel alanlannln en az %40'rntn kentsel-sosyal teknik altyapl alanlarl olarak

ayfllmast fayiryti Renabititasyon ve Bakrm Merkezi Tesisleri (sera, aglk havuz, fitness center, yatllr bakrm

irniteleri vb.)olarak Mevzii lmar Plant yaplml 0nizni verilmigti
SOz konusu Yoncalt Mahallesi 3 pafta 545 ve 550 nolu parsel alanlart Belediye slnlrlan dahilinde

yoncaI Mahalle Yerlegik alant igerisindedir. Yoncalr Mahalle Yerlegik alant imar plant galrgmasl igin alrnan ilgili

kurum kurulug gOrUgleri ue Jeoiermal kuyular hakkrnda ll Ozel ldaresinde allnan gOrtlg etod edilmigtir. Ayrlca

Enne Bara.it tr-yr Xi:nar gizgisi belirlenmesi galrgmasr tamamlanmrs olup etud edilmigtir ve parsel maligi

tarafrndan hazrrlatrlan teklif imar planlarl incelenmigtlr.
yoncalt Mahallesi yerlegik atanrnda 3 pafta,545 ve 550 nolu parsel alanlartnda Rehabilitasyon ve

Baktm Merkezi Tesisleri (Sera, agrk havuz, Fitness Center, Yatrlr Baktm uniteleri vb.), park ve yol alanlarl

duzenlenmesi, "Rehabititasyon ve Batum Merkezi Alanlanntn 545 nolu parselde maksimum 2.536 n2, 550 nolu

parselde maksimum 10.84b n2 blyLlkl\Eihde olmas zorunlulugunun, Park ve yol alanlannm kamuya bedelsiz
'terk 

edilmesinin" Plan notla na iktarrlmasrna yonelik ilave mevzii 1/5000 olgekli nazlm ve 1/1000 olgekli

uygulama imar planr; 26t11l2115lanh 5270 kayrt nolu dilekge ile talep edilen Enne Mahallesi;o2 pafta 1048 nolu

(ir.0O0,OO m2) , 02B pafta 1056 notu (1.204,00 m2) ve'1059 nolu (3.000,00 m2) parsellerin.,kayrtsrz, gartsrz

bedelsiz hibe olarak Belediyemize devredilmesi lverilmesi), kaydryla uygun gor0lm09 olup (UlP-16186 - NIP-

i6187), 3194 Sayrll imar'Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmastna igaretle yapllan oylama

sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 20.MADDESININ:
llimiz merkez Yenibosna Mahallesinde kullanrlmayan, atrl vaziyette bulunan okul binalarrnln bulundugu

alana, Belediye Hizmet Alant duzenlenmesi konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakklnda

slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yenibosna Mahallesinde kullanrlmayan, atrl vaziyette bulunan okul binalartntn bulundugu

alana, Belediye Hizmet Alant dUzenlenmesi konusunun daha detayh incelenmek uzere lmar ve Bavlndlrllk

Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yapllan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMIN 2l.MADDESININ:
llimiz merkez Krrgrllt Mahallesi 3101 ada '1054,1 131,1 133, 1'135, 1136, 1191,1137 ' 1138, '1088, 1090 ve

Kutahya Merkez Seydikoy 101 ada;224,227 ve 228 parsellerde Lisansstz Guneg Enerjisi kurulmast konusunun

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

llimiz merkez Krrgrllr Mahallesi 3101 adai 1054, 1131,1'133, 1135, 1'136, 1191,1137,1138, 1088, 1090

ve Kutahya Merkez Seydikoy 101 ada,224,227 ve 228 parsellerde Lisanssrz Guneq Eneriisi kurulmasr konusu
goruguldu; yaprlan g0rugmeler sonunda;

18.11.2015 tarih 5183 ve 5184 sayrla ile "Krrgrllr Mahallesi 3101 ada; 1054, 1131, 1133, 1135, 1136,

119'1,1137, 1138, 1088, 1090 ve K0tahya Merkez Seydikoy 101 ada:224,227 ve228 nolu tagrnmazlar Uzerinde
Lisansstz Guneg Enerji Santrali kurulmasr planlanmaktadrr. Ekli dosyada sunulmug olan belgeler tgtgtnda soz
konusu parsellerde 1/5000 ve 1/1000 Olgekli Mevzi lmar Plant yaptlmast hususunda" geklindedir

Krrgrllr Mahallesi 310'1 ada; 1054, 1'131, 1133, '1135, 1136, 119'1,1137, '1138, 1088, 1090 ve Ktrtahya
Merkez Seydikoy 101 ada;224,227 ve 228 parseller Belediye srnrrlanmrz igerisinde Mahalle Yerlegik Alanlannrn
drgrnda Nazrm ve Uygulama lmar Planlartntn drgrndadrr.

'l-crda, Tanm ve Hayvancrtrk ll M0d0rlugu Kutahva, 2-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlrgr (Sahada
Maden bulunup bulunmadrgr ile ilgili olarak Maden lgleri Genel Mudurluqu ve Lisanssrz GuneS Ener.iisi
kurulmasr ile ilgili olarak ilgili Genel MudUrlUk Ankara). 3-Devlet Su lgleri Genel MUdUrlUgU Ankara. 4-
Karayollafl Genel MUdUrlugu Ankara. s-TEIAQ TUrkiye Elektrik lletim A.$.6.lletim Tesis ve lgletme Grup
Mudurlug0 KUtahva, 6-Orman ve Su lgleri Bakanlrgr Orman Genel MUdUrlugU Ankara. 7-Eskigehir Su ve

,(
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Kanatizasyon ldaresi, 8-BOTA9 Do$al Gaz lgletmeleri Bolge. Mudurlugu sn5ara,.9Jl Telekom Mudorlugu

iiui"nri-iO-tr kutr.,r'u" turizm lluiurtUgu/ MUze Mudurlilo_u Kutahva, 1'l-ll Ozel ldaresi Genel Sekreterligi

KijEhG. 1z-Cevre ve Sehircilik ll Mudurlugu Kotahva, 13-Osmangazi Elektrik Dagrtrm A.$. Proje ve Tesis

1i[iilruou xtitinva, 14_it Saotrt trituourtugu 
-(i],E1ya. 

rs-Kutahya Betediyesi A. Fen lgteri Mudurtrrgu B. su ve
'K;;irr".,tfiGfi'Mijdurtugi c. Sagtrx-lgteri triltioiirlugu, 16-il Afet ve Acil Durum Mudurlugil Kutahva, 't7-

dinig"r-iiog"rg'". DaErtrm 
-e.g 

xutanya $uue Mudurlugu KQlahYa, 18-Halk Saglr0r Iludurlugu/ qevre ve

i"i,irn s"dr'gi Birimi-Kotahv;, 19-orman Bolge Muduriugu Kutahva, 2o-orman ve Su lgleri Bakanlr0r Su

ionitiri CEn6t Uudorttigtil Xurum ve Kuruluslardan imar planrna esas gdrugler allnmasl, imar planlna esas

je;lojik-jeoteknik etudlerii yaptrnlmasr, ilgili ge'hir plancrsrna. haztrlattrrllmasr, parsellerin toplam alanrnrn %39 u

'nrn yof 
're Betediye Hizmei Atanr otarak 6edLlsiz verilmesi, Krrgrllr Mahallesi 3101 ada, 1054 parselin kadastral

voi" iigr""i,i otiladrgrnaan ilgili parselden yol ge9i9 hakkrnln altnmastna igaretle yapllan oylama sonucunda

oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 22.MADDESiNIN:
llimiz merkez parmakoren Mahallesi kuzeyinde bulunan 637001,607 m2 lik alanln Kentsel Donu9um ve

Geligim Alant kapsamlna altnmast konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanl bu konu hakklnda slayt
josGrisi ite birlikte bitgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakereleJden :9!ra f.o-nuYu 

oya sundu ve,- 
llimiz merkez-Parmakoren Mahallesi kuzeyinde bulunan 637001,607 m''lik alanrn Kentsel DOnUqUm ve

Geligim Alanr kapsamrna altnmast konusu gorogulmul olup; yapllan gorugmeler sonunda; .. . _

Belediye Meclisimizin 06.10.201 5 tarih 369 sayrlr karan ile 5393 sayllr Belediye Kanunu'nun 73.

maddesine istinaden qevre ve gehircilik BakanlrOr'nrn talebi ve Bakanlar Kurulunca bu kararln uygulanabilmesi

igin gerekli iglemlerin yapllmasr igin uygun g0r0lmUStur.' " nnciX gevre'vil gehircilik fiafantrgr Altyapr ve Kentsel DOntigum Hizmetleri Genel Mudurlugu 'nun

11.11.2015 tarih 11264 sjyrl yazrlarrnda; Daha onoeden alrnmrg olan Meclis Karannda slnlrlarlnln net olarak

tanrmlanmadr$r, ada ve pirsei numaralannrn yazrlmadrgr ve alantn Meclis kararl eki krokisi ile belirtilmedi0i

bildirilmigtir.
Bahse konu alan kesen parsellerin igine alacak gekilde duzenlenmig olup 737.827 ,584 m2 olarak

igerisinde bulunan parsel listesi ve koordinatlr alan tanrmr ekte gosterilen gekliyle Kentsel DonUSUm ve Geligim
proje Alanr olarak kabulone igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi

GUNDEMiN 23.MADDESiNiN:
llimiz merkez Ytldtnm Beyaztt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1165 nolu adanrn doousunda ve 1166 nolu ada

alanlnda, imar planr degigiklikleri 
'konusunun 

oldugunu belirten Meclis Bagkanl bu konu hakklnda slayt gosterisi

ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yapllan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimii merkez Ytldtnm Beyaztt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1165 nolu adanrn dogusunda ve '1166 nolu ada

alanrnda, imar plant degigiklikleri, dosyasl incelenmig olup, yaprlan gorillmeler sonucunda;
li tvtuttutugu'nun 13.ii.2015 tarih, 2949 sayrlr yazrsrnda; Camii Alanrna birlegik park alantntn Camii

Alanrna dahil edilmesine yonelik imar planr degigikliginin uygun g0ruld00u, agrklanmrqtrr.
ytldtflm Beyaztt Mahallesi, 18.O.3 paftada, 1166 nolu ada alanrnda, park alantntn Camii Alantna dahil

edilmesi, 1165 nolu adanrn dogusunda trafo alanrnrn yanrnda, yol alanlnda park alanl .ayrllmaslna iligkin

uygutama imar ptanr degigiklikleii ile ilgili nazrm imar planr degigikliginin (UlP-9421,19 - NIP-9422,32 ); 3194

Sa-yr1 imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmastna lgaretle yaptlan oylama sonucunda oy birliOi

ile karar verildi.

GUNDEMiN 24.MADDESININ:
ltimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 129, 130, 132 pafta,758, 763 nolu adalarda, Hamidiye

Mahallesi, 137 pafta, 773 nolu adada imar planr deoigiklikleri konusunun olduounu beli(en Meclis Baqkant bu

konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya

sundu vei
llimiz merkez Yrldrflm Beyazrt Mahallesi, 129, 130, 132 pafta, 758, 763 nolu adalarda, Hamidiye

Mahallesi, 137 pafta,773 nolu adada imar planr degigiklikleri, dosyasr incelenmig olup, yaptlan gor0gmeler

sonucunda;
1 1.0S.2015 tarih, 2184 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. SOz konusu dilekgeyle Yrldrnm Beyazrt

Mahallesi, 130, 132 paftalann olduou bolgede, MescitAlant talep edilmigtir.
Plan degigikligi hazrrlanan sahalarda; yUrUrlUkteki uygulama lmar planlaflnda; Ytldt m Beyazlt

Mahallesi, 129 pafta, 763 ada,22 ve 55 nolu parseller bolgesinde, park alan r bulunmaktadrr. 130 pafta, 763 nolu

ada 56, 57, 58 nolu parsel alanlaflnda ve 59 nolu parselin bir bolumunde; EEitilebilir Qocuklar Ozel Egitim Alanr

(Hmax: 16.50, TAKS: 0.35, KAKS: 1.40, Serbest Nizam), 59 nolu parselin diger bolumunde ise Folklor
Aragttrma Merkezi Alanl (hmax: 10.50-3 kat, 33 m.x33 m.) yururlukteki uygulama imar planlarlnda yer almlgfur.

132 pafta 758 adada ise yUrUrl0kteki uygulama imar planrnda Emniyet MUdUrlUgU ldari ve Sosyal Tesisleri
Alanrna batt kesimde birlegik, yol ve park alanr bulunmaktadrr. Yurilrlukteki Nazrm lmar Planrndai 763 ada,22
ve 55 nolu parseller alanrnda park sahasr, 763 nolu ada 56, 57, 58 nolu parsel alanlannda ve 59 nolu parselin

bir bolum0ndei Egitim Tesisleri Alanr, 59 nolu parselin diger bolumunde ise sosyo-kulturel tesis alant, 758
adada ise bahse konu alanda yol ve fuar alant bulunmaktadrr.

II Mlftullounun o2 07 2015 tanh,1 847 sayIl yazllani・ …lmar p anl deoi§ ik‖ O nde ibadethane(cami,
mesct)yen oarak dO§ Onolen ye‖ n M口 ftuluoumozce uygun oldugu, bu b。 lgedeki lhuyacl kar§ l ayacaё

degertendirilmektedir..." geklindedir. ll Milli Egitim Mudurlugunun 13.11.2015 latih, 11621847 sayrlr yazrlarr:
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"Yururlukteki uygulama imar planlannda, Yrldrflm Eeyazrt Mahallesi, 130 pafta, 763 ada 56, 57, 58 parsel ile 59
nolu parselin bir bolUmUnde yer alan Eoitilebilir Qocuklar Ozel Egitim Alanrnrn, Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 129
pafta, 763 ada, 22 ve 55 nolu parseller bolgesi ile yaprlacak imar planr deoigikliginde M0dorliigumuzce sakrnca
gorulmemekte olup, ilgili yerin Bakanlrgrmrz adrna egitim hizmetlerinde kullanrlmak ozere tahsisin yaprlmasrnr
....." 9eklindedir.

Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 130 pafta, 763 nolu ada bolgesinde; imar planrnda yer alan: sdz konusu
Eoitilebilir Qocuklar Ozel E$itim Alanr ve Folklor Ara$trrma Merkezi Alanrnrn dogu bdlumunden 20 metrelik yolun
dUzenlenerek, kalan Egitilebilir Qocuklar Ozel Egitim Alanr ile Folklor Aragtrrma Merkezi sahalaflnrn 5 ve 10
metre on bahge alanlr "Kentsel Salrgma Sahasr Tesisleri- H=8.00 metre- 2 kat" lejandlr alana donugturulmesi, "-
N4lnimum parsel bi.ly0kl0gu 500 m2, min. parsel der: 25 m., min. parsel cephesi 18 m., yan ve arka bahge
mesafesi brrakrlmayacakh r. -Ticaret, dumansrz, kokusuz, atrk ve artrk brrakmayan ve gevre saolror yonunden
tehlike oluiturmayan imalathaneler ile patlayrcr, parlayrcr ve yanrcr maddeler igermeyen depolar yer alabilir."
geklinde ilgili plan notlaflnrn oluiturulmasr, bu bolgede kaldrnlan Egitilebilir Qocuklar Ozel E$itim Alanr
karsrlrgrnda, aynr miktarda imar planrnda park alanrnda, 129 pafta, 763 ada, 22 ve 55 nolu parseller bdlgesinde,
1O'ar metre on bahqe alanlr Egitilebilir Qocuklar Ozel Eoitim Alanr (Hmax: 16.50, TAKS: 0.35, KAKS: 1.40,
Serbest Nizam)'nrn tasarlanmasr, bu alanrn gevresinde 10 metrelik yol alanrnrn planlanmasr ,132 pafta 758 ada
bolgesinde imar planrnda bulunan: Emniyet Modurlugu ldari ve Sosyal Tesisleri Alanrna batr bolumde birlegik
yol ve yegil alanda, 5'er metre bahge alanlr lbadet Alanr (Mescit) (hmax: 10.50 - Serbest Nizam - E='1.60) ve 5
ve 1o'ar metre bahge alanlr Beledaye Hizmet Alanr (Sosyal ve KUlturel Tesisler-hmax: 10.50 - Serbest Nizam -
E=1.60 ) lejandlr sahalannrn belirlenerek, yollann ve '15 metrelik yolun duzenlenmesi, park alanrnrn
dozenlenmesi, imar planlannda park alanrnrn azalmamasr amacryla; Hamidiye Mahallesi, 137 pafta,773 nolu
adada Aoaglandrnlacak Alanda park sahasr dtJzenlenmesine iligkin uygulama imar planr degigiklikleri ile ilgili
nazrm imar planr degigikliklerinin (UlP-9420,29 - NIP-9422,33 ); 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMIN 25.MADDESININ:
llimiz merkez Yrldrnm Beyazlt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2902 ada, 1 nolu parselde imar planr deoigikligi

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

llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, '18.O.2 pafta, 2902 ada, 1 nolu parselde imar planr deligikligi ,

muracaat dosyasr incelenmig olup, yaprlan g0rugmeler sonucundai
02.09.2015 tarih, 3962 kayrt nolu muracaat etud edilmigtir. S0z konusu mtlracaatla, Ytldrnm Beyazlt

Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2902 ada,'l nolu parselde; Konut drgr kentsel galrgma alantnda, mesken alant
belirlenmesine iligkin imar tadilatrnrn yaprlmasr istenmigtir. Konunun butonlUgU agrsrndan 'l nolu parsele bitigik
parselle birlikte muracaat yaprlmasr gerektiginden, 02.09.2015 tarih, 3962 kayrt nolu mirracaattaki imar planr
degilikligi talebinin reddine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 26.MADDESiNiN:
llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 73 pafta, 632 adada imar planr deoigikligi konusunun oldugunu

belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt g0sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan
mozakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yrldrflm Beyazrt Mahallesi, 73 pafta, 632 adada imar planr deOiglkligi, dosyasr incelenmig
olup, yaprlan g0rUgmeler sonucunda;

Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 73 pafta, 632 adada, uygulama imar planrnda; 5 metre 0n bahgeli Aynk
Nizam - 4 kat, GLI Lojmanlan Sitesi lejandh saha bulunmaktadrr, Soz konusu sahada 5 metre on bahge
alanlannrn sabit tutularak, Ug blok olacak gekilde blok cephelerinin belirlenmesi, GLI lojmanlan Sitesi lejandrntn
iptal edilerek konut alanr belirlenmesi, "Yanetmelikte belilenen minimum parsel cephe ve derinlik mesafeleri
gadlanna baktlmaksEn yaplagmalar gergeklegtiilecekti. Planda belirlenen blok cephe uzunluklan aynen
uygulanacaktr." $eklinde plan notunun olugturulmasrna yOnelik uygulama imar planr degigikliginin (UlP-9420,30
); 3194 Sayrl lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda
SALIH OZDEN, ENVER EROO6AN, MIME NUR AKTA$ AKALIN, AHMET ULUCA, NEDIM DELEN, YUSUF
SOKMEN, EROL MERCAN, MUSTAFA EROL, HALIL IBRAHIM DOGLARLIOGLU, AHMET UYGAR N TCd
oylanna kargrlrk oy goklugu ile karar verildi.

GUNDEMiN 2T.MADDEsiNiN:
llimiz merkez Hacrazizler Mahallesinde, 1183D pafta,2618 ada, 206 nolu parselde mevzii imar planr

yaplmlna dair 0n izin verilmesi konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Hactazizler Mahallesinde, 'l1B3D pafta, 2618 ada, 206 nolu parselde mevzii imar planr
yaprmrna dair 0n izin verilmesi mUracaat dosyast incelenmig olup, yaptlan gorugmeler sonucundai

02.11.2015 tarih, 4856 kaytt nolu dilekge ile Hactazizlet, 1183D pafta, 2618 ada,206 nolu parsel
alantnda; konut alanr olacak gekilde, mevzii imar planr yaprmrna dair on izin verilmesi talep edilmigtir.

Talep. sahibi tarafrndqn: 1-Karayollafl 14. Bolge Mudurlugu Bursa, 2-D.S.l 34. gube Mudurlugu
Kutahva,3-BOTAS Dogal Gaz lgletmeleri Bolge Mtldurlugu Ankara.4-ll Telekom Mudtirtugu kutahva, s-Bitim,
Sanayi ve Teknoloji ll M0dUrlUgU KLitahva, 6Jl KUltUr ve Turizm MUdUrlUgU/ MUze MUdUrlUgU Xti,tafrva Z-lt Ozet
ldaresi.Genel SekreterliEi Ktrtahva, 8-Qevre ve $ehircilik ll Mudurlogu Kutahva, g-TElAg T0rkiye Elektrik lletim
A.9.6.lletim Tesis ve lgletme Grup Mudurlogo Kutahva, tO-Osmangazi EleKrik Dagrtim n.g. Prole ve Tesis

Ⅵ l
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MUdUrt0gU Kotahva, 11-Orman 86lge MUdUrltigu Kijtahv?, 12-Grda, Tarrm ve Hayvancrlrk ll Mudurlug0

futanvai tilt $aE-1;t Mudurlugu Kutahva, 14-Orman ve Su lgleri Bakanlrlr Kutahya gube Mudurlugu Kutahva,

GXu:uirya BeteJiyesi n pen tsteri-nlrldurluOu B. Su ve Kanalizasyon lgleri l\4udUrlugri -C Sa!hk lgleri

MudUrtugu, 16-lt Afet ve Acil Duium MUdUrlUg0 Kutahva, 17-Qinigaz DogaLqqz DaErtrm A.9^ Kutahya 9ube
Mudurtu6u Kutahva, 18-Hatk SaOtrgr Mudurtugu/ qevre ve Salrlan SagI0r Birimi Kiltahya, _ 

1g-orman ve Su

lgteri ea-t<antrgr, ZO- Ener1i ve Tabii Kaynaklar Bakanlrgr(Maden lgleri Genel M0d0rl0gu) AnKara: geklindeki
(urrm ,e K-uruluglardan' imar plantna esas gOrugler ahnmast, parsel alantntn kadastral yola cephesi

bulunmadtgrndan, orman alanrnda olugturulabilecek yol alanr igin kullantm hakkl, gegig hakkl v.b konusunda

ilgili Kururidan olurun alrnmasr, imar planrna esas jeolojik-jeoteknik etud yaptlrllmasl, ilgili gehir planclslna

hizrrlattrrrlmasr; parsel alant miktanntn en az yo 39'u olacak gekilde (kamu eline bedelsiz olarak geqecek olan)

kentsel-sosyal-teknik altyapt alanl ayfllmasr, kayrtlanyla, aynk nizam 2 kal - 5 metre 0n bahge - 3 metre yan

bahge - TAkS: 0.25 - KAkS: O.50 - Yengok : 6.50 m. lejandlr Konut Alanr olarak bahse konu 206 nolu parsel

alanina; mevzii nazlm ve uygulama imar planr yaprmr igin 6n izin verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda

oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 2S.MAODESINiN:
Betediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih, 379 sayrlr karanyla, Okqu Mahallesi, 20.J.1, 20.J.2, 21.J.3 ve

21.J.4 palta, iSO, tgZ, 155, 168, 170, 171, 172 ue 174 nolu adalarda onaylanan 2554 iglem nolu imar planr

degigikiiklerine askt stiresinde yaptlan itirazlar konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanl bu konu hakklnda

sla-yigosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;- 
Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih, 379 sayrlr karanyla, Okgu Mahallesi, 20.J.1,20.J.2,21.J.3 ve

21.J.4 pafta, '136, 137, 155, 168, 170, 171,172 ve 174 nolu adalarda onaylanan 2554 iglem nolu imar planr

degigikiiklerine askt sUresinde yaptlan itirazlar, milracaat dosyasr incelenmig olup, yapllan g0rUgmeler

sonucunda,
Ktrtahya Orman Bdlge MUdUTIUOIT - Kutahya Orman lgletme MUdUrlUgU'nUn 1 I .1 1 .2015 tarih,

11142539-640t 24365'15 sayrlr yazrsr, " KAtahya lli Merkez llgesi okgu Maha esi 6831 say Kanuna g1re

Orman Kadastrosu va 28 uygutamas yap m$, 15.04.1996 tarihinde asktya g*arfilmry ve 15.10.1996 tarihinde

keslnlegmi$ olup; Ki)tahya lli Merkez ltgesi Okgu Mahallesinde Kadastro galryma alam snrlan iqerisinde

butunah, A2gZ Saytu Kaiunun 11/10 maddesine gore tapuda tescilli 3961 Ada 22 nolu orman parselinde fenni
hatalann d1zaltilmesi galrymalan yaplm$, 13.08.2015 tarihinde kesinlegmigtir. Ancak; sAz konusu yerde
yap an imar plantna gore 168 ada 3,4,5,6 nolu parseller; 170 ada, 6,7,8 nolu parseller; 171 ada 2'3,4'5'6'7,8,9
nolu parseller ve 172 ada 1,2 nolu parsellein krsmen 3691 ada, 22 nolu Orman Parseli iginde kaldqt
anlag mryttr. Buna iligkin olarak kurumumuzca tanzim edilen 10.11.2015 taihli lnceleme Raporu ve gerekli
krokiler ekte g\nderilmigtir. lgbu nedenle: Orman alanlannda imar plant yaptlmas mUmk|n olmadqtndan,
yukanda beliftilen parsellerdeki imar plantntn d\zeltilmesi, aksi takdirde hukuki yollara basvurulaca1ntn
bil,nmes,...... " geklindedir.

Defterdarlrk Milli Emlak MUdUrlugU'ntrn 12.11.2015 tarih,64574416-(43010104214)-11956 sayrlr yazrsr;

"llimiz Merkez llge Okgu Mahatlesinde bulunan, mAlkiyeti Hazineye ait, 172 ada 1 parsel numaralt, 3.225,00 m2
yAzOlgAmtA, arsa vasilt, Orman Genel MAdArlAgU'ne tahsisli bulunan tagnmazn, imar plantnda konut alantna
aynliq iken park alanna dAn gtlrablE! ve 15/102015 ila 13/112.015 tarihleri arasnda askt ilaruna gtkanldQt
tespit editmigtir. Saz konusu tagnmaza ait taslak imar plan deQigikliQine muvafakat edilip edilmeyecegi
hususundaki Kurum gAri)g?niin bildirilmesi KUtahya Orman BAlge MAdUdUA\nden istanilmig olup, cevaben
alnan 11/11/2015 tarih, 24362290 sayh yazda; OkQu Mahallesinde yap an imar planr igerisine altnan, 168 ada
3,4,5,6 numaralt, 170 ada 6,7,8 numaralt, 171 ada 2,3,4,5,6,7,8 parsel numarah ve 172 ada 1,2 numaralt
parsellerin orman snrlan iginde kaldqt ve orman alanlannda imar plant yap masntn m\mkan olmadql
beliftilerek, bahse konu imar planma itiraz edilmesi istenilmigtir. Bu nedenle: Okgu Mahallesinde bulunan,
nltkiyeti Hazineye ait, 172 ada 1 parsel numarah tagmmazn bulundugu alanm, Kutahya Orman BAlge

MadarltiEtince orman smrlan igerisinde kalmat nedeniyle; 1 102015 tarihinde astu ilanna gtkanlan imar
planna 3194 sayfi Kanun ve baglt y1netmeliklerinin ilgili htrumbri geregince bu alanda yaptlan imar planrnrn
iptali ile sonucundan bilgi verilmesi hususunda gereg,n1........ "geklindedir.

Sdz konusu imar planr degigikligiyle orman alanrnda olugturulan park ve yol alanlan; Orman Bolge
Mudurlugonden uygun 90109 alrnmadan uygulanamayacagrndan, 11.11.2015 tarih, 11'142539-6401 2436515
saytl! yaztyla ve Mekansal Planlar Yaprm Yonetmeligine gore Orman Alanlarrnda olu9turulan park alanr miktarr
kadar, konut alanr park alanrna donugturuldugunden 12.11.20'15 tarih, 64574416-(43010104214)-11956 sayrlr
yazryla; Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih, 379 sayrlr karanyla, Okgu Mahallesi, 20.J.1,20.J.2,21.J.3 ve
21.J.4 pafta, 136, 137, 155, 168, 170, 171, 172 ve 174 nolu adalarda onaylanan 2554 iglem nolu imar planr
degigikliklerine askl s0resinde yaprlan itirazlann reddine igaretle yaprlan oylama sonucunda SALIH OZDEN,
ENVER ERDOGAN, AzIME NUR AKTA9 AKALIN, AHMET ULUCA, NEDIM DELEN, YUSUF SOKMEN, EROL
MERCAN, MUSTAFA EROL, HALIL IBRAHIM DOGLARLIOGLU, AHMET UYGAR'IN TEd OYIATINA KAT9IIIK

oy goklugu ile karar verildi.

GUNDEMiN 29.MADDESININ:
llimiz merkez 30 Agustos Mahallesi, 105 pafta, 586 adada imar planr degigikligi konusunun oldugunu

belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez 30 Agustos Mahallesi, 105 pafta, 586 adada imar planr
olup, yaprlan gorirgmeler sonucunda;
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MldO‖uoO,16JI Afet ve Ac‖ Durum Mldu‖ 口01 KOtahyal 17‐ c n19aZ DooalgaZ Dao(lm A s Kutahya sube
Mudu‖101 Kutahya,18‐ Halk Saollい MOdOn000/cevre Ve cal,an saghOI Brimi Kutahya,19‐Orman ve Su

l§ len Bakanllol,20‐ Enetti Ve Tab‖ Kaynaklar Bakanllol(Maden l,len Genel Mudu‖ 101)Ankara:§ ek‖ndek

Kurum ve Kuru u§ lardan imar plan na esas gO「 ls er ahnmasl, imar planina esas jeololikJeOteknik etud

yapt口 lmasina l§ arele yapllan oylama sonucunda oy b‖iollle karar venldi
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Mahkemesinin, 2015/1231 Karar, 2014/1007 Esas Nolu lptal Kararl konusunun olduё unu be‖ rten Mec‖ s

Baskani bu konu hakklnda slayt goster si‖ e birl kte b‖ gi ver‖ mesinln ardindan ve yapllan mOzakerelerden sonra

konuyu oya sundu vei
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Mahkemesinin ,201511231 Kalat,2O14|1OO7 Esas Nolu lptal Kararl konusunun daha detayh incelenmek uzere

imai ve aavrndrark Xomisvonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar

verildi.

GUNDEMIN 33.MADDESiNiN:
liimiz merkez Ktrgtllt Mahallesi 3101 ada 1182 parselde llave Mevzi lmar Plant Yaptmt konusunun

oldulunu belirten Meclis-Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve

vaorlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve:
'-' - iiiil merxei frrg,ttr Mahaltesi 

'3'101 
ada,1182 parselde Lisanssrz Gunei Enerjisi kurulmasr konusu

gOrUgUlmUg olup yapllan gOrUgmeler sonucunda;- 
27:11.20i5 tarih 5294 sayt tle "Kug tt Mahallesi 3101 ad-a; 1182 parsel iizerinde..18.335'65 m2'lik

alanda 948,10 kurutu giig xapasiteti 7 ad6l Llsanssrz elektrirk uretimi iqin Gi)nei Enerii santrali kurmak

ist yoruz" Qeklindedir.
Krrorllr Mahallesi 3101 ada; 1182 parsel Belediye srnrrlarrmtz igerislnde Mahalle Yerlegik Alanlartntn

drgrnda Nairm ve Uygulama lmar Planlartntn dlllndadlr'' 1-Grda, tariir ve Hayvancrhk lt uuouitugu Ktrlahva, 2-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlrgr (Sahada

Maden bulunup bulunmadr!i ile ilgili olarak M;den lgleri G_enel MUdUrluoU ve Lisansslz. GUnel Enerjisi

r.rirrr.i, ite iigiti otarak ii-giti ce;el Mud0rluk Ankari), 3-Devlet Su lgleri Genel ivludurlugu Ankara 4-

Karayollarr Cenit f,luOurtugu A1|<AIa s-TElAg f urf iye+textrit< lletim A.9. 6.lletim Tesis ve lgletme Grup

frfuOiirfugt, Kutahva. S-Ormanle Su lgleri Bakanlrgr Orman Genel M0durlulu Anka,ra! 7-Eskigehir Su ve

K;;ir""tdla;Ai, 8-BOTA9 Dogat caz lgletmeteri Bolge Mudurlugu +!$era,,9-ll Telekom Mudurlugu

rui"nri-io-tr kufur'r" Turizm Muiurtugu/ Muze Mudurlug^0 Kutahva, 1.1-ll Ozel ldaresi Genel Sekreterligi

Kuirffi, 12-Qevre ve gehircilik lt Mudu;uOu Kutahva, 13-bsmangazi Elektrik_Dagrtrm A$..Proie ve Tesis

ruruo*-ru6ii kJt"t'ri, 14-'it Sagtrk Mudurlugu 
-KlteiJal 

s-Kutahya Belediyesi A Fen lgleri Mud-urlugu B SU ve

d;Ji.""t;EiaMudurtug-ij C. Sa6trx-lgteri trrtriOurlugu, 16-ll Afet ve Acil ourum MudurluOtr Kutahva, 17-

finig"i tiogrrju, oagrtrm 
-R.g 

xutatrya $uoe ModurluOu Kutahya, 18-Halk Saglr0r i/udurlugu/ gevre ve

qir,irn sair'gi Birimi Kutahvj, 19-orman- Bolge Muduriugu Kutahva, 2o-orman ve Su lgleri Bakanlt$t Su

ionitiri CinEt MudurttigulFwum ve Kuruluslardan imar planrna esas gortigler ahnmasl,-imar planlna esas

.ieolojik-jeoteknik etUdlerii yaptrnlmasr, ilgili gehir plancrsrna hazrrlattrn lmasl, parsel alanlnrn %39 u nun kamuya

ierX i:Oiimesi geklinde hazrilanmastna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi

GUNDEMiN 34.MADDESiNiN:
llimiz merkez Kirazprnar Mahallesi 3875 ada, 30 parselde llave Mevzi lmar Plant yaplmr 0n izni

konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin

ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkei Kirazprnar Mahallesi 3875 ada, 30 parselde llave Mevzi lmar Planl Yaplml dnizni konusu

gOrUgUldU yaprlan gOrUqmeler sonunda;- 
3O'.11.2015 tarih SSZO sayr ile "Kirazprnar Mahallesi Veisprnar Mevki J23B04A4C pafta, 3875 ada, 30

parselde bulunan 9767,71 m2 olan tarlamrn yurt yaprmrnda kullanrlmak Uzere Mevzi lmar Plant talep ediyorum"

geklindedir.' 
llave Mevzi lmar Plant talep edilen parsel de tapuda tam hisse olmayrp 5/8 dir. Kirazprnar Mahallesi

3875 ada 30 parsel Belediye stntrlanmrz igerisinde Mahalle Yerlegik Alanlartntn drgrnda, 1/5000 Naztm lmar
planlalntn drgrnda, '11100b Uygulama lmar Planrnda yol ve Yapr Yasaklt Alanda (Pasif YegilAlanda)

kalmaktadrr. B;lediye Meclisimiiin 05.05.2015 tarih 204 sayrlr karannda .Dumluplnar Universitesi kar9lslnda,

kamulagttrma gerhi kaldtnlan parseller ve gevresindeki bdlgede Naztm lmar Planstz yaklagrk 120 hektarllk

alanda: Konut Alanr, Ticaret Alant, T2 ve Kentsel, sosyal, Teknik Altyapr alanlart olarak imar planl yaptlrllmasl

igin idaremiz tarafrndan;
1-Karayollan 14. Bolge MUdUrlUoo Bursa,2-D.S.l 34. $ube MUdUrlUoU Kstahva, 3-BOTA$ Dogal Gaz

lgletmeteri Bolge MudurluOu Ankara. C-lllelekom Mudl.lrlugu Kutahva, s-Bilim, Sanayi ve Teknoloji llMUdUrlugU
(utahva, 6-lt kultur ve iurizm Mijdurlugu/ Muze Mudurlug0 Kutahva, 7Jl Ozel ldaresi Genel Sekreterligi
Kut"hra, B-Qevre ve gehircitik lt UuOurtUgu Kotahva, 9-TE|A9 Turkiye Elektrik lletim A.$. 6.lletim Tesis ve

igtetme Crup MUdUrlUgu Kutahva, 1O-Osmangazi Elektrik Dagrtrm.A.$. Proje ve Tesis MUdUrlUgU Kuj?hya, 11-
6rman Botge Mudurtubu Kil,lAbye, 12-Grda, Tanm ve Hayvancrlrk ll Mudurlugu Kiltahva, 13Jl Sa$Ik Mudurlogu
Kutahva, 14-Orman ve Su lgleri Bakanlrgr Kutahya $ube MUdtrrlUEU Kutahva, 1s-Kutahya Belediyesi A. Fen

igteri tvtuAulugu B. Su ve Kinalizasyon lgleri MUdUrlUgU C. SaOhk lgleri MUdUrluou, 16-ll Afet ve Acil Durum
MUdUrlugU Kutahva, 17-Qinigaz Dogalgaz Dagrtrm A.$ KUtahya $ube MUdUrlUgU Kutahva, 18-Halk Sa$lt!t
Mudurlog0/ Qevre ve Qahgan Sallr!r Birimi Kutahva, 1g-Orman ve Su lgleri Bakanlr$r, 2o-Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanltgl Maden lgleri Genel Mudurlugu, 21-Dumluprnar Universitesi Kurum ve Kuruluglardan imar
plantna esas gOrUgler altnmast, .ieolojik etudu bulunmayan krsrmlarda JeoloJik etirdlerin tamamlanmast, ilgili gehir
planctstna haztrlatttnlmast, bu bolgede planlann y0rurluge girmesinden sonra, yollann ve yegil alanlartn
bedelsiz olarak kamu eline geQebilmesi igin, 18. madde imar uygulamast yapllmasl, uygun gorulmUStU

Gegen sure zarfrndi Kurum ve Kuruluglardan gorugler ahnmrg ancak Karayollan 14. Bolge Mudurlugu, ll
Gtda Tanm ve Hayvancrlrk Mud[rrlUgU'nun nihai g0r0gu ve Planrn tamamlanmasrnrn ardlndan Planlartn
Dumluprnar Universitene gonderilmesi kalmrgtrr, aynca Qinigaz Dogalgaz A.9 nin 14.08.2015 tarih 2547 sayrlr
yazrlannda belirtilen Yoksek Basrng Kutahya Tavganlr Dogalgaz Boru Hattr Projesi, bahse konu imar planr

alantndan gegmekte olup ilgili Kamu Kurumlanndan gerekli goruglerin ve izinlerin alrnmasrna muteakip gerekli
bilgilendirme yaprlacaktrr $eklindedir. Ancak herhangi bir bilgilendirme henUz yaprlmamrstrr.

{r,
n/D



Kirazotnar Mahallesi veisptnar Mevki J23BO4A4C pafta, 3875 ada, 30 parselde bulunan 9767'71 m2

or"n 
"ranln-#ii"ue 

rrr"uiil."r Ptant yaprlabilmesi igin talep sahibi taraftndan; Karayollarr 14. Bolge Mudtlrlugu,

qi"ig"i D"Errgi. DaOrtrm A.g r" ir O,oi Tanm ve Hayvancrlrk Mudurlugu'nden uygun gor0glerin alrnmasr, llgili

$"f,ir etrncis,ia hazriiattrrrlmisr, parsel alanrnrn en az 703_9'unun kamuya bedelsiz terk edilmesi geklinde plantn

iazrrlanmastna igaretle yapllan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi'

GUNDEMIN 35.MADDESiNIN:
Krzrlar Genel Bagkanhgtna Baytrbucak Turkmenleri igin ayni ve nakdi yardlm.yaptlmast konusunun

oldugunu belirten Meclis'Bagk-nr bu lionu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve

vaprian mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve:
'-" - da Srriye srnrrrmrzda hiva 

'bombardrman 
saldrnlanna maruz kalarak mucbir sebeplerle slnlrlmrza

gefen Oojai'afettei daha vahim bir stktntt Ya9ayan Bayrrbucak Turkmen kardeqlerimizin yardlmlna koqan

iuriiye xiz,tayr'nn 27.11.2015 tarih ve 027932 sayrir davetine icabet etmek ve katklda bulunmak trzere

Siei'r"Vifi Belediye Kanunu'nun 53. ve 75. maddelerine istinaden 1OO.OOO,00 (Y0zbinT0rkLirasr) TL tutannda

iyni yarOrm yaptlmastna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMIN 36.MADDESiNIN:
ii adef kaztcr yukleyici, 1 adet silindir, 1 adet ekskavatot, 2 adel tlr-9ekici, 2 adet dorse, 2 adet

Oampeai iamyon, 2 adet tamir Uarrmiiacrlgitt iabinli asfalt robotu) ile 1 adet minik kazlcl yukleyici igin lller

Bankastndan kredi alrnmasr konusunun oldulunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakklnda slayt gosterisi ile

birlikte bilqi verilmesinin ardtndan ve yapllan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;" ""'- ;di;'il;;; r"" isi"ii rraiioirrrugir. Park ve .BahQeler Mudurlogu ile Su ve Kanalizasyon lgleri

Mudurlugu,nirri i9 programtarinda artrg olmisr ve Makine lkmal sahamtzdaki araqlarln ihtiyaca cevap vermemesi

sebebiyle;---- ii aaetkazrcr yukteyici, 1 adet sitindir, 1 adet ekskavator, 2 adet trr-gekici, 2 adet dorse,2 adet damperli

kamyon,2 adet tamir Oai<rm aracrlgn kabinli asfalt robotu) ile 1 adet hini kazrcl yukleyici alrmr igin lller

aanliasindan 3.5OO.OOO,OO lUgmilydnoegyuzOinTurkLirasr)TL kredi ahnmaslna ve krediye konu igle ilgili her

ti.,itu iSiemi yapmaya eetiaiyi tiag(anr'na yetki verilmesine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy blrli0i ile karar

verlldi.

GUNDEMiN 3T.MADDESINiN:
Kutahya Belediyesi'ne ait 43 SN 393 plakah akaryakrt tankeri araclnln kira bedelinin belirlenmesi ve

20,16 ytlt gelii tarifesine eklenmesi konusunun olduounu belirten Meclis BaSkanr bu konu hakklnda slayt

gosterisi it;birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemize ait akaryakrt tankerini kiralamak isteyenlerin taleplerini kargllamak ozere, goforl.lyle

birlikte, akaryakrt harig olmak Uzere, gUnlUk kira bedelinin 150,00(Y0zelliTUrkLirasl)TL olarak belirlenmesine ve

2016 ytlt gelir tarifesine eklenmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi

Gundem maddelerinin tamamlandrgrnr belirten Meclis Bagkanr, allnan kararlarln haylrll olmasl

temennisi ile ilyelere ve misafirlere tegekkur edip oturumu kapattl.

Katip
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