
Belediye Meclisimiz; 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aga!tdaki
gundem maddelerini gori.igmek Uzere 3. d6nem 3. olagan toplantrsrnt Meclis Bagkant Kamil
SRRngoGLU'nun Bag-kanl(rnda 01.03.2016 Salr gUnti Siat: 18.30'da 1- MEHMET OZDoGAN,
2-NUR1 QETIN, 3-GALIP 

-OulreXlru, 4- CAFER CIHAT CEYLAN, 5- BANU AKALINO6LU,
6. OMERFARUK DURMM, 7. HALIT O6UZ ATAKAN, 8- EBUBEKIR ERDOGMU$, 9. MUSTAFA
AYDIN, 10. FATMA GUL, 1,I-FURKAN YILMAZ, 'I2.MEHMET NACI PEKCAN, 13.MMAZAN
YILDIRIM, 14.PINAR AKBULUT, 15- SELIM DURMAZ, 16- MUHAMMED IKBAL GUNDEM,
17.9ULE UYKUN, 18.MURAT HASER, 1g.SALIH OZDEN, 2O-ENVER ERDOGAN, 21-AZ|ME NUR

AKTA$ AKALIN, 22.AHMET ULUCA, 23-SERDA BAL,YILDIZ, 24-NED|M DELEN, 25-YUSUF
SOKMEN, 26-EROL MERCAN, 27-MUSTAFA EROL, 28-AHMET UYGAR, 2g-GUL$AH ARIKAN
AKANDERE, 'nin igtirakleri ile yaptr.

Qogunlugun bulundu!unu belirten Meclis Bagkant oturumu aqtl.

Bu arada Meclis Bagkant;
-5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 49. Maddesinin 2. Frkrasr gereoi "Birim mudUrlugU ve trstu

yOnetici kadrolanna yaptlan atamalar ilk toplantrda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur" hiikmUne
istinaden "Omer Sait OZCAN utagm Hizmetlei MtidUrii olarak atamalan yap mettr." diyerek Meclisi
Bilgilendirdi.

Giindeme ilave edilmesi istenilen 6nergeler tek tek okundu ve ;

-27.05.2015 tarih ve 29368 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak yururluoe giren Tagtnmaz
Kulttir Varltklarrna Yardrm Sa$lanmasrna Dair Y6netmelik kapsamtnda toplu bagvurunun
yaprlabilmesi igin Belediyemiz ve KUltUr Bakanlr!r arasrnda protokol konusunun m0zakeresi,

-Kutahya lli merkez, 30 A$ustos Mahallesi, 511114, 511116, 511122, 56611, 56711, 56811'

569/1,570/1, 57211, 57411, 57412 nolu ada parsellerde, Qalca Mahallesi,2564 parsel,510 parsel, 144

parselde, Qalca Mahallesi Kadastro harici taghk, 2508 parsel ve 428 parselde, Rezerv Yapt Alant
konusunun mUzakeresi,

-llimiz merkez 30 Agustos
de0igikli0i konusunun mtrzakeresi,

Mahallesi, 89 pafta, 511 ada, 2-35 parsel b6lgesinde imar plant

-lhca Kaptrcalannda bulunan Belediyemize ait Aquapark ve bayanlar yUzme

lgletme ve lgtirakler MUdUAUgii bttnyesine alrnmasr ve fiyat tarifelerinin belirlenmesi
mUzakeresi,

bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kirtahya Valiligi il Mi.rftUlUOU 02.11.2015 tarih ve 2843 sayrlr yazrlarr ile'llimiz Siner Mahallesi,
36 ada, 3i parsel numarah 3.342,38 m2. yuzatg mlil mer'i imar plantnda 'lbadet Yeri'
olan ta$nmazda bulunan (254859/334238 hisse) 2.548,59 m2.lik KAtahya Belediyesi h/ssesmm

Diyanel lgteri Bagkantg (Katahya il Maftufugy'ne tahsisl" yonundeki talepleri goruqulmuS olup;- 
ilimiz Siner Mahaltesi, 36 ada, 37 parselde bulunan (2548591334238 hisse) 2.548,59

m2 yUzdlgUmlU mer'i imar plantnda 'ibadet Yeri'olanBelediye hissesinin, 5393 SaytI Kanunu'nun

Belediye Meclisi'nin gorev ve Yetkileri Bagltklt 18, maddesi (e) bendi1agrnm az mal altmrna, sattmtna,

takasrna, tahslsrne, lahsis geklinin degigtiilmesinde veya tahsisli bir tagrnmazrn kamu hizmetinde

havuzunun
konularrntn

-YuksekdOrenim GUglendirme, Getigtirme ve Yardrmlagma Vakftntn bagh ortakltgt olan 30

Aoustos Egitim Ogretim Ltd. $ti. nin hissedafl olduou, Tasanm Teknokent Ydnetici A.$.'ye ait
hisselerin % 19'luk hissenin Belediyemizce alrnmasr konulartntn gundeme altnmastnda igaretle yapllan

oytama sonucunda tiyeterden SALIH OZDEN, ENVER ERDOGAN, AZIME NUR AKTA$ AKALIN,
AHMET ULUCA, SSNOR ANL YILOIZ, NEDIM DELEN, YUSUF SOKMEN, EROL MERCAN,
MUSTAFA EROL, AHMET UYGAR, GUL$AH ARIKAN AKANDERE ',nin red oylarrna karqtltk

6nergelerin gUndeme alnmasrna oy goklugu ile karar verildi.

GUNDEMiN I.MADDESiNiN:
llimiz Merkez siner Mahallesi 36 ada, 37 parselde bulunan taglnmazdaki 2.548,59 m2 lik

Kutahya Belediyesi hissesinin, Diyanet lgleri Bagkanhgr Kotahya lt MuttUttrgu'ne tahsis edilmesi

konusunun mtlzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakklnda slayt gosterisi ile birlikte
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qecmemek kaydryla bunlar i)zerinde stnufi ayhi hak tesis,ne karar vermek" hUkmu gerelince Diyanet

i96ri Bagkantrgr (fUtanya lt wtuftutugU;'ne ta[rsis edilmesine, bununla ilgili tUm hususlarda ve konu ile

ilgili iqlemler igin Belediye Bagkanr Kamil SAMQOGLU'na ve Belediye EncUmeni'ne yetkr verilmesine

igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlili ile karar verildi.

GUNDEM|N 2.MADDESiNiN:
llimiz Merkez Cemalettin Mahallesi, 33 Pafta, 930 ada 59 parselde bulunan taqrnmazrn

kamulagtrrma iglemlerinin 6'nct 5 yrllrk imar programrnrn 2016 ytlt dilimine ilave edilmesi konusunun

mqzakeiesi,oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi

verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz merkez Cematittin Mahallesi,33 pafta,930 ada, 59 parselin tamamt Koruma Amaglr lmar

Planrna g0re yolda kalmaktadtt.
S0z konusu tagtnmaztn ilzerinde yrkrlmaya yuz tutmug ve gevresi igin de tehlike az eden iki katll

yapr bulunmaktadrr. Yolda kalan parsel ve Uzerindeki binanrn kamulagttrtlmast gerekli hale gelmigtir.' 
5393 Sayrlt Kanunu'nun ls.maddesi (h) frkrasr "Mahalli mUgterek nitelikteki hizmetlerin yeine

getiitmesi amacryla, belediye ve mt)cavir alan srnulan igerisinde tagrnmaz almak, kamulagtrmak, satmak,

kiralamak veya kiraya vemek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar tizeinde slnrlr ayni hak tesis etmek"
htikmu ve 2942 t 4650 Sayrlt Kamulagttrma Kanunu hukumleri geregince aqa$rda mahallesi, ada, parsel

bilgileri ve yaklagrk kamulagttrma maliyeti belirtilen tagrnmazda yaprlacak kamulagtrrma iglemlerinin 6'ncr 5

yrlhk imar programrnrn 2016 ytlt dilimine ilave edilmesine ve tum bu iglemler igin Belediye Bagkant'na ve
'Belediye 

EncUmeni'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

1-5 Yrlhk imar programtntn
a-Program numarasr :Ek
b-Baglangrg Tarihi :01 .0'l .2013
c-Bitig Tarihi :31122017
Toplam Maliyeti :37.057,60 TL

Senelere g6re yaptlacak iglerin bedel taksimatl

:37057,60 TL

Dumluplnar Maha‖ esi KOrekenler Sokak isminin “OStun sokak" olarak

-$air $eyhi Dumluptnar Mahallesi Bunarlar

2013 ytlt
2014 ynt
2015 yrlr
2016 ytlt
2017 ytt

2-Yaprlacak iglere g6re 6denekler
Kamulagtrrma :37.057,60 TL

ｒａ

ｏ

Ｓｉ

Ｎ

Konusu Yeri Y山 Bedeli (TL)

1 Kamulagttrma

lmar planrna g6re yola tahsisli olan llimiz
Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 930 ada, 59
parsel numaralt tagrnmazrn ve uzerindeki iki
kath binantn kamulagttrtlmast

2016 37.057,60 TL

GUNDEMiN 3.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 02.02.2016 tarih ve 51 sayrh karart ile Aragtrrma. ve Tantttm

Komisyonu'na havale edilen, gehrimizin gair geyhi Dumluptnar Mahallesi, Bunarlar Caddesi, Bunarlar

arallgt Sokak, KUrekenler Sokak lsimlerinin deOigtirilmesi ile $ehrimizin muhtelif Mahallelerinde

bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusununmUzakeresi oldulunu belirten Meclis

Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan

mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisinin OZ.Oi.ZOrc tarih ve51 sayrh kararr ile Aragttrma ve Tantttm Komisyonu'na

havale edilen,gehrimizin gair geyhi Dumluprnar Mahallesi, Bunarlar Caddesi, Bunarlar araltgt Sokak,

KUrekenler Sofat lsimteiinin 
-degigtiritmesi 

ile $ehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz

cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili komisyon raporu incelenmig olup;
-$air $eyhi Dumluprnar Mahallesi Bunarlar Caddesi isminin "Yusuf Sinan Caddesi" olarak

degigtirilmesine,
-$air 9eyhi

degigtirilmesine,

degigtirilmesine,

{t,

101 SOkak

hz/L2

isminin "Yaren Sokak" olarak



-Dumluptnar Mahallesi 23,30 adalar arasrnda bulunan isimsiz sokaga "1.Trakya Sokak"
isminin verilmesine,

-Dumluprnar Mahallesi 30,31 adalar arasrnda bulunan isimsiz sokala ,,2.Trakya Sokak,,
isminin verilmesine,

-Dumluptnar Mahallesi 15,20,23,30,31 adalar arasrnda bulunan isimsiz sokaOa "3.Trakya
Sokak" isminin verilmesineigaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli!i ile karar verildi.

GUNDEMiN 4.MADDESiNiN:
lgletme ve lgtirakler MUdUTIUOU'ne ait dU$Un salonlannda yaprlacak olan, site y6netimi, sivil

toplum kuruluglart, 6zel girketlerin tanrtrmlarryla ilgili egitim, toplantt vb. faaliyetlerde uygulanmak
l]zere 3 saate kadar kiralama Ucretinin belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesi
konusununmUzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

lgletme ve lgtirakler MUdurlugu'ne ait dug0n salonlarrnda'yapilacak olan, site yonetimi, sivil
toplum kuruluglan, 6zel girketlerin tanrtrmlaflyla ilgili egitim, toplantr vb. faaliyetlerde uygulanmak
Uzere 3 saate kadar kiralama Ucretinin belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesi konusunun daha
detaylt incelenmek Uzere Plan ve Butce Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oybirligi ile karar verildi.

GUNDEMiN s.MADDESiNiN:
Planh alanlar tip imar ydnetmeliginin kapsamrnda (kaks) emsal konusunun

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

Planll alanlar tip imar yonetmeliginin kapsamrnda (kaks)emsal konusu incelenmig olup; yaprlan
gorirgmeler sonucunda;

01.06.20'13 tarihinde y0rUrlUge giren tip imar ydnetmeligindeki kat alanr katsaytsl KAKS
(Emsal) tanrmr igerisinde; "... uygulama imar planrnda emsal verilmeyen alanlarda planda verilen veya
yonetmelikte belirlenen; taban alam kat saytsr ile kat adeti saytstntn garp masl ile bulunur..." h1kmi,
08.09.2013 tarihindeki grkartlan y6netmelikle, bu tanrmdan kaldrrrlmrgtrr. Kentimizde revizyon imar
plant galtgmalart devam etmektedir. Revizyon imar planr galrgmalarrnda da EMSAL iejandlan
gosterimi yaptlmaktadrr. Kentimizde, 3194 Sayrlr lmar Kanununa istinaden, uygulama imar planlarrnrn
onaylantp yUrurlUle girmesinden sonra, TAKS lejandr uygulanrp, KAKS(Emsal) lejandr belirlenmeyen
yerlerde KAKS(Emsal) lejandr uygulanmamakladrr.

Uygulamalarda tereddut olmamasr igin, yonetmelikteki gegici 10. Maddeye g6re; 01 .06.201 3
tarihinden 6nce ve 01 .06.2013 tarihi harig olmak Uzere bu tarihten sonraki y6netmetik
uygulamalarrnda; TAKS uygulanrp, uygulama imar planrnda KAKS(Emsal) olmayan alanlarda,
KAKS(Emsal) in uygulanmamastna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile kaiar verildi.

GUNDEMiN 6.MADDESINiN:
BOTA$'rn 25.0'1.2016 tarih, -405.02.99- 3222 sayil yazrlarrnda belirtilen, "BOTA$ Ham petrot

ve Dogal Gaz Boru Hattr Tesislerinin Yaprmr ve lgletilmesine Dair Teknik ve Emniyet ve Qevre
Ydnetmeligi" konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakktnda slayt
gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan mtrzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

BOTA$'rn 25.01 .2016 tarih, -405.02.99- 3222 sayfi yaztarnda belirtiten, 'BOIA$ Ham petrol
ve Dogal Gaz Boru Hat Tesislerinin Yapmr ve lgletilmesine Dair Teknik ve Emniyet ve Qevre
YOnetmeligi" konusunun daha detaylr incelenmek iizere lmar ve Bavrndrrlk Komisvonu'na havale
edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN T.MADDEsiNiN:
Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih,467 sayrh karanyla; Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.2

pafta, 1506 ada, 1 nolu parsel alanrnda onaylanan 2575 nolu imar plant degigikligine askr stiresinde
yaptlan itiraz konusununmLtzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanl bu konu hakktnda slayt
gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 01.'12.2015 tarih ve 467 sayrL kararryla; Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi,
18.O.2 pafta, 1506 ada, 1 nolu parsel alanrnda onaylanan 2575 nolu imar planr deoigiklioine askr
sUresinde yaptlan itirazkonusunun daha detayh incelenmek uzere lmar ve Bavrndrrlrk Komisvonu'na
havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
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cUNDEMiN S.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih ve 371 sayrl kararr ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35

pafta, 159 ada, 106 parselde bulunan Karakol Alanr lejandlr sahanrn lbadet Yeri lejand| alana
donugturulmesine yonelik 2550_1 ve 2550_A nolu imar planr deligikliline y6nelik askr sUresi iginde
gelen ll Emniyet MUdUTIUOU'nUn yazrsr, vatandag dilekgesi ile askr sUresi drgrnda gelen Defterdarhk
Milli Emlak MirdUrlilgii'nUn yazrlarrnrn degerlendirilmesikonusunun miizakeresi oldu0unu belirten
Meclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt g6sterisi ile birlikte bilgi verilmesinln ardrndan ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih ve 371 sayrL kararr ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35
pafta, 159 ada, 106 parselde bulunan Karakol Alanr lejandlr sahanrn lbadet Yeri lejandh alana
dOnirgttrrtrlmesine ydnelik 2550_1 ve 2550_A nolu imar planr deQigikligine yonelik askr stiresi iQinde
gelen ll Emniyet MUdUrlUgU'nUn yazrsr, vatandag dilekqesi ile askr sUresi drgrnda gelen Defterdarlk
Milli Emlak MUdUrlUlU'nUn yaztlartnrn de$erlendirilmesikonusunun daha detaylr incelenmek Uzere
lmar ve Bavtndtrlk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile
karar verildi.

GUNDEMiN s.MADoESiNiN:
lfimiz merkez Lala HUseyin Paga Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2343 ada, 2 parsel alanrnda imar

plant degigikli$i konusunun mUzakeresioldug unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt
gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Lala HUseyin Paga Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2343 ada, 2 parsel alanrnda imar
plant degigikligikonusunun daha detayh incelenmek Ozere lmar ve Bavrndrrhk Komisvonu'na havale
edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN Io.MADDESiNiN:
llimiz merkez B6lcek Mahallesi, 20.K.2 pafta, 84 ada, I parsel alanrnda imar planr degiqikligi

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

llimiz merkez B6lcek Mahallesi,20.K.2 pafta, 84 ada, 9 parsel alanrnda imar planr
deSigikligikonusunun daha detaylr incelenmek Uzere lmar ve Bavrndrrlrk Komisvonu'na havale
edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli!i ile karar verildi.

GUNDEMiN I I.MADDESiNiN:
llimiz merkez Mecidiye Mahallesi, 10 pafta, 32 ada,73 parsel alanrnda imar planr degigikligi

konusununmuzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt g6sterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Mecidiye Mahallesi, 10 pafta, 32 ada, 73 parsel alanrnda imar planr

de$igikligikonusunun daha detayh incelenmek Uzere lmar ve Bavrndrrlrk Komisyonu'na havale
edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN I2.MADDESiNiN:
Belediye Meclisinin 05.01.20'16 tarih ve 10 sayrlr kararr ile onaylanan Lala Huseyin Paga

Mahallesi, 21.M.4 pafta,2862 ada, 1-2 parsele yonelik 2577 nolu rmar planr deoigiklioine askr suresi
iginde gelen itirazrn delerlendirilmesi konusununmuzakeresi olduounu belirten Meclis Bagkanr bu
konu hakktnda slayt g6sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan miizakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 05.01 .2016 tarih ve 10 sayrh kararr ile onaylanan Lala HUseyin Paga
Mahallesi, 21.M.4 pafta,2862 ada, 1-2 parsele y6nelik 2577 nolu imar planr degigikligine askr siiresi
iginde gelen itiraztn de$erlendirilmesi, mirracaat dosyasr incelenmig olup, yaprlan gorUgmeler
sonucunda;
16.02.2016 tarih, 642 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih, 10 sayrlr
karart ile onaylanan 2577 nolu imar planr degigikligiyle; Lala HUseyin Paga Mahallesi, 21.M.4 patla,
2862 ada, 1-2 parsel alanrnda imar planrnda bulunan TAKS: 0.30, KAKS: 0.90, Aynk Nizam 3 kat
konut lejandh alan TAKS: 0.30, KAKS: 0.90, Aynk Nizam 2 kat, H: 8.50 m., T2 lejandh alana
donUgttrrirlmUgtU. Yukartdaki dilekqe ile imar planr degigikliSine askr sUresi igerisinde itiraz edilmig ve
soz konusu imar planr de$igikliginin dilekge ekindeki imar planr deligikli$i teklifine uygun olarak
dirzenlenmesi talep edilmigtir. Teklif imar planr degigiklili ile alan lejandrn rnTicaret+Konut Alanr,
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yaprlagma kogullarrnrn TAKS: 0.40, KAKS: 0.90, Yengok: 8.50 m. ve alanrn batr tarafrndaki yapr
yaklagma mesafesinin 3 metre olarak dUzenlendigi gOrUlmUgtur. Ayrrca, teklif imar planr de0igikli0inde
plan notu da onerilmig olup; bu notun uygulamada karrgrkLklara yol agabilecegi nedeniyle dikkate
alrnmamasr uygun g6rUlmUgtUr.

Lala HUseyin Paga Mahallesi, 21.M.4 pafta, 2862 ada, 1-2 parsel alanrnda Belediye Meclisinin
05.01.2016 tarih, 10 sayrh kararr ile onaylanan 2577 nolu imar planr degigikligine iligkin olarak: Alan
lejandrnrnTicaret+Konut Alanr, yaprlagma kogullanntn TAKS: 0.40, KAKS: 0.90, Aynk Nizam 2 kat,
Yengok: 8.50 m. olarak dUzenlenmesi, alanrn batr tarafrndaki yapr yaklagma mesafestnin 3 metre
olarak duzenlenmesine yonelik uygulama imar planr degigikligi ve ilgili nazrm imar planr deoiqikli0inin
(UlP-9420,39-NlP-9422,44);3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna,

Plan Yaprmrna Ait Esaslara Dair Y6netmelik ytirtrrltrkten kaldrnlarak 2014 ytt haziran ayrnda
Mekansal Planlar Yaplm Y6netmeligi yurtrrluge girmigtir. Soz konusu y6netmelige g6re; imar planr
de$igiklikleri ilgili plan mUelliflerince hazrrlanmakta ve belediye meclisi tarafrndan onaylanrrken PiN
numarasl (Plan lglem Numarasr) alrnmaktadrr. Plan degigikliklerinin askr iglemleri her onama igin ayfl
ayn yaprlmaktadtr. 56z konusu imar planr degigiklili orne$inde gdrUldUlU Uzere bu plan deliqikli!i ile
beraber; "Yaptlabilecek plan degigikliklerinde; parselle ilgili plan de0igikli0i taleplerinin Belediye
Meclisince uygun g6rUlerek askrya grkartrlmasr, askrdayken bu plan de!igikli0inin drgrnda bagka plan
de0igikli0i talepleri itiraz geklinde yaprlmasr ve Belediye Meclisince tekrar plan de0igikli0inin
onaylanmast halinde imar planr degigikli$i toplam inceleme Ucretinin (%25 + %7 5) tamamrnrn iki defa
ahnmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN I3.MADDESiNiN:
Yoncah'da bulunan 4 adet jeotermal kuyunun imar planlanna iglenmesi ve gevresinde koruma

alant (yapt yasaklt alan) belirlenmesi konusununmuzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkant bu
konu hakktnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

Yoncalt'da bulunan 4 adet jeotermal kuyunun imar planlarrna iglenmesi ve gevresinde koruma
alanr (yapr yasaklr alan) belirlenmesi, dosyasr incelenmig olup, yaprlan gorugmeler sonucunda;

ll ozel ldaresi lmar ve Kentsel lyilegtirme Mudurlugu'nun 18.08.2015 tarih, E.10315 sayrlr
yaztstnda; '...ldaremize ait yaz ekinde itetiten 94 nolu jeotermal igletme ruhsa bulunmaktadtr.
Ruhsat sahas, igerisinde gahtslara ve ldaremize ait kuyulann olduQu, bir gahsa art arama ruhsatr
bulunduQu ve koruma alanrnda beliftilen zon srnrrlanna dikkat edilmesi gerektigi,.." hususlarr
belirtilmigtir. Yazr ekinde iletilen 94 nolu jeotermal igletme ruhsatrnda kuyu bilgileri verilen 5 adet
kuyunun koordinatlan girilerek imar planlarrndaki konumlarr tesbit edilmigtir. Bu kuyulardan IYJ-4 nolu
kuyunun daha 6nce imar planlanna iglenmig oldulu ve gevresinde koruma alanl belirlenerek imar
plantnda gOsterildigi gdr0lmUltUr. Di$er 4 adet kuyunun da 5686 sayrlr Jeotermal Kaynaklar ve Dolal
Mineralli Sular Kanunu Uygulama Ydnetmeli$i'nde belirtildigi gekilde kuyulardan 30 metre gaprnda
dairesel alanrn koruma alanr olarak belirlenmesi gerekmektedir. Kuyu merkez olmak uzere 30 metre
gaprnda dairesel alanda koruma alanr (yapr yasakh alan) belirlenmek Uzere: iYJ-2 nolu kuyu
gevresinde imar planrnda bulunan Ayrrk nizam 3 kat konut, yol alanr, dini tesis lejandlr alanlarda
koruma alant (yapt yasaklt alan) belirlenmesi; YON-3 nolu kuyu gevresinde imar planrnda bulunan Su
Pompa Tesisleri Alanl, Bitigik nizam 2 kat konut, Bitigik nizam 2 kat 12, Pa.k lejandh alanlarda koruma
alant (yapt yasaklt alan) belirlenmesi; YON-7 nolu kuyu gevresinde imar planrnda bulunan Kaplca
Tesis Alant, Ktlr Parkt lejandh alanlarda koruma alanr (yapr yasakh alan) belirlenmesi; YON-S nolu
kuyu gevresinde imar planrnda bulunan Kaplrca Tesis Alanr, KUr Parkr, yol lejandh alanlarda koruma
alant (yapt yasaklt alan) belirlenmesine, ilgili kogullann imar planlannda uygulanmasrna igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN l4.MADDES|NiN:
llimiz merkez Siner Mahallesi, 122 ada l nolu parsel atanrnda imar planr degigikligi konusunun

mUzakeresioldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan mtrzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Siner Mahallesi, 122 ada 1 nolu parsel alanrnda imar planr degigikli$i, dosyasr
incelenmil olup, yaprlan g6rUgmeler sonucunda;

MUdUrlUgUmUze ilelilen 2210212016 tarih, 756 kayrt nolu dilekge; "ilimiz Merkez Siner Mahallesi
122 ada 1 parsel zerine Yurt yapmak istiyorum. Mevcut alant Konut Alanndan Ticari Alana
ddnd r0hesi, taban ala kat saytsrntn 0.40'a gkanlmas ve ada gizgisinin kaldrnlmas hususunda
gereQinin yap masrnr... " geklindedir.

56z konusu, Siner Mahallesi , 122 ada 1 nolu parsel alanrnda; 1/5000 dlgekli Nazrm lmar
Plantnda Konut Alanr le,iandh saha, 1/"1000 olgekli Uygulama imar Planrnda ise Konut Alanr (Aynk
Nizam, 4 kat, TAKS:0.35, KAKS:1 .40) lejandh alan bulunmaktadrr.
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maddesi uyarinca onay:anmasinal§ aretle yapllan oylama sonucunda oy birlioille karar verildi

GUNDEMiN IS.MADDES|NiN:
llimiz merkez lnk6y Mahallesi, 5356 ve 5358 nolu parsellerde imar planr degigikligi konusunun

mUzakeresioldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez lnk6y Mahallesi,5356 ve 5358 nolu parsellerde imar planr deoigikligi konusu
gdru$UlmUg olup yaprlan g6rUgmeler sonunda;

Toplu Konut ldaresi Bagkanh!r'nrn 10.09.2015 tarih 1404 saylh ditekgeleri ile "Kltahya ili
merkez ilgesi lnk,y Mahallesinde idaremizce talep 1rgiittenme konut projesi yap mtg, konutlar bitme
agamasndadr. Konutlara hitap edecek trafoya ait imar planr tadilat yap mast gerekmektedir. Ekte
gdnderilen taslak imar planrnrn Belediye Bagkanl$r'nrzca ilgili mevzuat kapsamrnda onaylanmaa ve
planlann onayh bir kopyax ile onamaya esas Belediye Meclis Karanntn bir 5meQinin idaremize
iletilme si h u su sunda;..'teklindedir.

llgi oilekge etud edilmigtir. Bahse konu lnkdy Mahallesi, 5356 ve 5358 nolu parseller
bdlgesinde bulunan trafo alant halihazrrda bulunmakta olup imar planr ile gakrgtrrrld r! rnda bir krsmr yol
alan rnda(kaldrnmda) kaldrgr gdrUlmUgtUr. Bahse konu trafo alanrnrn kaldrrrlmasr veya bagka bir yere
tagrnmasr mumkun olmadror belirtilmig olup bu do$rultuda 15 metrelik yol alanrnrn 5358 parsel
alantna do!ru yol aksr degigtirilmeden kaydrrrlmasr, 5356 parselde artan yapr adasr kadar yolun
kargtstnda bulunan 5358 parselden yol alanrna dahil edilmesi, kargrlklr azalan ve artan alanlann e$it
olmast, bahge mesafelerinin '15 metrelik yola bakan krsrmlanndan s'er metre olarak dUzenlenmesinin
(UlP-17872,1-NlP-17873) 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca
onaylanmasrnaigaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN l6.MADDEsiNiN:
llimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi 1084 ada 5 parsel alanrnda plan deoigikliOi

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

llimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi 1084 ada 5 parsel alanrnda lmar planr degigikligi
mUracaat konusu gorugulmUg olup, yaprlan gOrugmeler sonucunda;

Yrldrnm Beyazrt Mahallesi 1084 ada 5 parsel alanr ile ilgili olarak Yenidolan Mahalle
Muhtarlt!t'ntn0810212016 tarih 496 kayrt numaralr dilekgesi etUd edilmigtir. Soz konusu M0lkiyeti
Belediyemize ait Yrldrnm Beyaztt Mahallesi 1084 ada, 5 parsel numaralr tagrnmaz alanrnda uygulama
imar planlartnda Belediye Hizmet Alanr (ldari, Ticari-Pazar Ek tesisleri) bulunmaktadrr. Soz konusu
Ytldtrtm Beyaztt Mahallesi 1084 ada,5 parsel alanrnda Qocuk bahgesi lejandlr alan duzenlenmesi
ydnlerindeki 1/1000 dlgekli Uygulama lmar Planr degigikli0i ile bu uygulama imar planr degiqikliQ indeki
fonksiyonun naztm imar planlanna aktanlmasr ydnUndeki 1/5000 dlgekli nazrm imar planr
degiiikliginin (UlP-9421,24-NlP-9422,45), 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca
onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN IT.MADDESiNiN:
llimiz merkez Zrgra Mahalle Yerlegik Alanlarrnda 1/5000 olgekli Nazrm ve 1/1OOO Ol9ekli

Uygulama lmar Planr dUzenlemesi konusunun muzakeresioldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu
hakktnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Zrgra Mahalle Yerletik Alanr 1/5OOO Nazrm ve 1/1000 Uygulama lmar Planr
dUzenlenmesi, dosyasr incelenmig olup yaprlan g6r0gmeler sonucunda;

SOz konusu Ztlra Mahallesi yerlegik alanrnda; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 91
saytlt karartyla 1/5000 Nazrm lmar Planr llgili Kurum ve Kuruluglardan gdrug alrnmasr ve imar planrna
esas jeolojik-jeotekniketUd yaprlmasr kaydryla, onaylanmr$tr. Belediye Meclisimizin 03.12.201 3 tarih,
505 saytlt karartyla da yol alanlarr, ilk60retim tesisleri, ibadet yeri alanlan, resmi kurum alanlarr, Saglrk
Tesisleri alanr, sosyo-kiiltirrel tesis alanlan, belediye hizmet alanlan, aktif yegil alanlar ve meskun
konut b6lgesinde bitigik nizam, 3 kat ve geligme konut bolq€sinde ayrrk nizam konut alanlan(T.A.K.S
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0.35, K.A.K.S: 1 ,05, 3 kat), olarak planlanmasrna yonelik 1/1000 Uygulama lmar Planr; llgili Kurum ve
Kuruluglardan gdrUg ahnmasr, lmar planrna esas jeolojik, jeotekniketUd yaprlmasr kaydryla
onaylanmtgtt. Bahse konu Nazrm lmar planlarr etUd edildiginde kamu kurum ve kurulug gorUglerine
ayktrt olarak di.rzenleme yaprldr$r, alanlarrn kadastral durumlarrnrn altlk olarak kullanrlmadan
tasartmlartn gerqeklegtirildigi gdrillmUg ve s6z konusu planlar bu sebeplerden dolayr yUrUrlule
girmemigtir.

lmar Planr yaprmr ile ilgili kamu kurum ve kurulug gdrtrgleri, ilgili doktrmanlar, mUracaatlar, bilgi
ve belgeler etUd edilmigtir.

Planlama alam 302.734 m2 ve 6ngdrUlen nUfus 4.790 kigidir. Mahallenin halihazrrda yaprlarrn
yogun bulundu$u b6lgeleri; mahalle yerlegik alanr (nazrm ve uygulama imar plansrz) olarak
belirlenerek, konut b6lgelerinde Ayrrk Nizam (T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.05, 4 kat), Ticaret+Konut
alanlarr, Parklar, llkokul alanr (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yengok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam),
Sa$hk Tesisi Alanlan (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yengok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Cami alanr
(T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yengok:Serbest, Serbest Nizam), Yol alanlan, pasif yegil alan
v. blejandhsahalar d0zenlenmesi, 18. Madde lmar Uygulamasr yaprlacak alanlarrn belirlenmesi ve
Kamu kurum ve kuruluglarrndan gelen gorirglerin plan notlaflna aktarrlmasr ve planlarda belirtilmesi
y6nlerindeki Zrlra Mahallesine ait 1/5000 6lgekli Nazrm ve 1/'1000 6lgekli Uygulama lmar Planlarrnrn
(UlP-17876-NlP -17878), 3{94 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN IS.MADDES|NiN:
lfiznUyuk Mahalle Yerlegik Alanlarrnda 1i5OOO olgekli Naztm ve 1/1OOO Olgekli Uygulama lmar

Planr dtrzenlemesi konusununmUzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt
gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

It<izUyUf Mahalle Yerlegik Alanr 1/5OOO Nazrm ve 1/'1000 Uygulama lmar Planr dtizenlenmesi,
dosyasr incelenmig olup, yaprlan g6rUgmeler sonucunda;

Soz konusu lkizUyUk Mahallesi yerlegik alanrnda; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 91
saytlt kararryla 1/5000 Nazrm lmar Planr llgili Kurum ve Kuruluglardan g6ru9 alrnmasr ve lmar planrna
esas jeolojik-jeotekniketud yaprlmasr kaydryla, onaylanmrgtr. Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih,
505 saytlt karartyla da yol alanlart, ilkdgretim tesisleri, ibadet yeri alanlan, resmi kurum alanlan, Sallrk
Tesisleri alant, sosyo-kUltUrel tesis alanlarr, belediye hizmet alanlarr, aktif yegil alanlar, akaryakrt satrg
istasyonu ve meskun konut bolgesinde bitiqik nizam, 3 kat ve geligme konut bdlgesinde ayrrk nizam
konut alanlarr(T.A.K.S: 0.35, K.A.K.S: 1,05, 3 kat), olarak planlanmaslna ydnelik 1/1000 Uygulama
lmar Planr; llgiti Kurum ve Kuruluglardan gorug altnmasr, imar planrna esas jeolojik, jeotekniketud
yaptlmast kaydryla onaylanmlgtr. Bahse konu Nazrm lmar planlan etud edildiginde kamu kurum ve
kurulug goruglerine aykrrr olarak duzenleme yaprldrgr, alanlarrn kadastral durumlarrnrn altlrk olarak
kullantlmadan tasarrmlarrn gerqeklegtirildigi gor0lmirg ve soz konusu planlar bu sebeplerden dolayr
y0r0rlUge girmemigtir.

lmar Plant yaprmr ile ilgili kamu kurum ve kurulug gdrugleri, ilgili dokUmanlar, muracaatlar, bilgi
ve belgeler et0d edilmigtir.

Planlama alant 5'13.665 m2 ve ong6rulen nUfus 2.615 kigidir. Mahallenin halihazrrda yaprlarrn
yogun bulundu$u bolgeleri; mahalle yerlegik alanr (nazrm ve uygulama imar plansrz) olarak
belirlenerek, konut bdlgelerinde Ayrrk Nizam (T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.05,4 kat) ve Aynk ikiz Nizam
(T.A.K.S:0.32, K.A.K.S:'1.05, 4 kat), Ticaret+Konut alanlan, Parklar, ilkokul alanr (T.A.K.S:0.40,
K.A.K.S:1.60 Yengok: 16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Saghk Tesisi Alanlan (T.A.K.S:0.50,
K.A.K.5:2.00 Yenqok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Cami alanr (T.A.K.S:0.50, K.A K.S:2 00
Yengok:Serbest, Serbest Nizam), Resmi Kurum Alanr (T.A.K.S:0.50, K.A.K.5:2.00 Yenqok:16.50m 4
kat, Serbest Nizam), Sosyal Tesis Alanr (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yengok:16.50m 4 kat, Serbest
Nizam), Yol alanlarr, Mezarlrk Alanr, pasif yegil alan, rekreasyon alanr v.blejandlr sahalar
dOzenlenmesi, 18. Madde lmar Uygulamasr yaprlacak alanlarrn belirlenmesi ve Kamu kurum ve
kurulu$lanndan gelen gOruglerin plan notlaflna aktarrlmasr ve planlarda belirtilmesi yonlerindeki
lfizUyuk .Mahallesine ait 1/5000.dlgekli Nazrm ve 1/1000 olgekli Uygulama lmar Planlannrn (UiP-
17879-NlP-17880), 3{94 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birli!i ile karar verildi.

GUNDEMiN I g.MADDESiNiN:
llimiz merkez Geven Mahallesi 1 13 ada 2 parsel alanrnda plan degigikligi

konusununmUzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt g6sterisi ile birlikte
bilgi vedlmesinin ardrndan ve yaprlan mtizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Geven Mahallesi 113 ada, 2 parsel alanrnda imar planr de$igikli0i muracaat
konusu g0rugUlm0g olup, yaprlan g6ri.rgmeler sonucunda; 一^一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一・・・・・一一・・・・・・
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Geven Mahallesi 1 13 ada, 2 parsel alanr ile ilgili olarak Geven Mahalle
Muhtarlt!t'ntn2310212016 la,ih 775 kayrt numarah dilekgesi; "Geven Mahallesinde bulunan 113 ada 2
parsel alantndaki Belediye Hizmet Alanntn Azerine yap acak mahalle evi binas plana g6re
srQmadtgtndan dolay plandaki 3 metrelik Qekme mesafelerinin iptal edilmesi hususunu bilgiterinize
arz ederim. " geklindedir.

Sdz konusu MUlkiyeti Belediyemize ait Geven Mahallesi 113 ada, 2 parsel numaralr tagtnmaz
alantnda uygulama imar planlartnda Belediye Hizmet Alanr bulunmaktadrr. Sdz konusu Belediye
Hizmet Alant lejandalt alandaki 3 metrelik yapr yaklagma mesafelerinin iptal edilmesi yonlerindeki
1/1000 dlgekli Uygulama lmar Planr degigikliginin (Ulp-11170,2),3194 Sayrtr imar Kanunu,nun 8/b
maddesi uyannca onaylanmasrnaigaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GiiNDEMiN 20.MADDESiNiN:
|limiz merkez Ev‖ ya celebl Maha‖ esi,84 pafta,624 ada, 17 parsel alaninda imar planl

deOi§ ik‖01 kOnusunun mOzakeresi olduounu belirten Mec‖ s Ba§kani bu konu hakkinda slayt gOstensi腱Ы山
襦夕脚∬剖ι:rも出襦淵富,野椛 le製 :::「伊牒』

y]!翼
譜ぎ:焦釘p an

deOi,ik‖ OikOnusunun daha detayll incelenmek lzere lmar ve Bavindl‖ lk Komisvonuina havale
ed‖mesine i,aretle yapllan oylama sonucunda oy bi‖ lolile karar venldi

GUNDEM:N21.MADDESIN:N:
Belediye Mec‖sinin 03 01 2012 tarih ve 29 saylll kararlnln revize ed‖ mesi konusunun

mlzakeresi olduё unu be‖ rten Mec‖s Ba,kanl bu konu hakklnda slayt gosterisi lle birlikte bilgi
ver‖mesinin ardlndan ve yapllan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei

llirniz Merkez,Ylldirim Beyazlt Maha‖ esi 91 pafla,536 ada,78 parsel,dosyasl incelennni§ olup,
yapllan gOrO§ meler sonucundai

05 01 2016 tarih ve 33 numarall KOtahya Belediyesi Meclis Kararlna ek olarak: "Ylldlrlm
Bevazlt Maha‖esi 91 pafta. 536 ada. 78 parselde bulunan dttkkanin On ve van bahδ こ15Fiス i肩

Кu‖ anllab‖ mesi icini tOm kat ma‖ klerinin noter Onavll muvaffakat'l alinarak, binadan itibaren parsel

slnl日 nl oecmemek kosuluvla.zemin kat veva varsa asma kat taban dOsemesine kadar kapali alan
OlusiJ[ylmavacak sek‖ de acIIlp, kapanlr katlanabilir camll sistemlerle, prolete[inin Estetiヒ  ≦urulu
taraindan uvqun gOrllmesi sartlvla lca薔 amacll ku‖ anllabil「"§ ek‖ nde ki kosulun ekli ha‖ tada
be‖ rtiien alaniarda uygulanmasinai,are‖ e yapllan oylama sonucunda oy brl10ille karar venldi

GUNDEMiN 22.MADDESiNIN:
llirniz merkez Ylldirlm Beyazlt Maha‖ esi lo48 ada, 17 parsel uzerinde bulunan klsmen yolda

kalan binanin tamaml ve 1089 ada 5 parsel lzerinde bulunan kismen yolda kalan binanln tamamlnln

kamuia,tlrma islenllerinin 6'nc1 5 yllllk imar programlnln 201 6 ylll d‖ imlne llave edilmesl konusunun
mlzakeresi olduё unu be‖ rten Meclis 3a,kani bu konu hakklnda slayt gOstensi lie b‖ ikte biigi

vettmel無
L記 肥 VL儒

|::″
l諦鋼 淫 詭 淵 3オ酬 羊‖席 :殿:!:紀 un 18 MaddeJne gore

irnar uygulamasl yap:lml,, imar uygulamasl sonucunda, 1048 ada, 17 parsel uzerinde bulunan bina

k:smen yolda,klsmen de konut adaslnda kalmaktadlr Yine aynl sokakta 1089 ada,5 parselじ zerinde
bulunan bina klsmen yolda,klsmen de konut adaslnda kalrnaktadlr SOz konusu binalarin bulunduou
Jatta織

巳
a脇

!職 橋ヽlT蝦雙,‰1:1■ 11腑躍 7““d tternde ttunan hsmen ttdakalan binanln tamami ve 1089 ada,5 parsel ozerinde bulunan klsmen yolda kalan binanln tamamlnln

kamula,tirma l,lemleri i9in, 01012013 ‐ 31 12 2017 tarihlerini kapsayan 6inc1 5 yllllk irnar
programlnln 2016 ylll dinmine ilave ed‖ mesine ve tum bu i§lemler i9in Belediye Ba§ kanina ve
Belediye Encumeni'ne yetki verilrnesine i,aretle yapllan oylama sonucunda oy bir‖

ol‖ e karar verildi
1‐5Y:‖ :k imar progranllnin

a‐Program numarasi :Ek
b‐3a,langll Tarihi         :01o12013
c― B‖i,Tarihi             :31 122017
Toplam Ma‖ yeti          :92001,66 TL

じ1′
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Senelere g6re yaprlacak iglerin bedel taksimatr
2013 yrlr
2014 ytr
2015 yrlr

2016 yrlr

2017 yilr
:92.001,66 TL

2-Yaprlacak iglere g6re <idenekler
Kamulagtrrma : 92.001,66 TL

Srra
No

Konusu Yeri Y:l] Bedeli (TL)

1 Kamulagtrrma

lmar uygulamast sonucu krsmen yol, krsmen
de 1048 ada, 17 parselde kalan bir kath bina
ve mUgtemilatrnrn tamamr ile imar uygulamasr
sonucu krsmen yol, krsmen de 1089 ada, 5
parselde kalan bodrumlu bir kat[ bina ve
mUgtemilatrnrn tamamrnrn kamulagtrrrlmast

2016 92.001,66 TL

cUruoeuiN 23.MADDesiruiru:
"Binalartn Yangrndan Korunma Ydnetmeli$i'nin 95. Maddesinin 8. Frkrasr gere$ince, emanet

hesabtnda biriken ve birikecek olan paranrn yangrn hidrantr, yeni olugan mahallelerde kullanaca!rmrz
gekilebilir tip itfaiye tankerleri, dar sokak ve caddelerimizde bUyUk araglarrn giremeyecegi alanlar igin
yapttraca!tmtz kUgUk itfaiye arazlzleri, yangrn havuzu ve sarntg yaprmlarrnda kullanrlmasr
konusunun mUzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte
bilgiverilmesinin ardtndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Itfaiye MUdtrrlUgU'mUzUn 03/08/1992 tarih ve 4-281-92 sayrli yazrsr ile grkan 04.08.1992 tarih ve
2263 saytlt Belediye EncUmeni'mizin kararlarrna istinaden; gehrimizin muhtelif yerlerinde yaprlan toplu
konut ve ingaatlardan en az 16 meskenlik olanlarrn, ltfaiye y6nUnden grkmasr muhtemel yangrnlarda
faydalantlan 110 cm yer UstU yangrn vanalan aldrrrlmasrna karar verilmig olup, ltfaiye MUdUrlUgU'nUn
18/08/1992 tarih ve 4-322-92 saytlt yazrsr ile yer UstU yangrn vanast alan konut sahiplerinin, aldrklarr
yangtn vanalartnt konutlarrnrn Onlerine koymalan sonucu yan yana konut yaptlmasr halinde, yangtn
vanalartntn gok srk olaca$r, ltfaiye y6nUnden problem yarataca$rndan yer UstU yangrn vanalarr ahnmasr
yerine bedellerinin,

'16-50 adet ba$rmsrz bdlUme ingaat ruhsatr alacaklardan 1 adet;
51-100 adet ba$rmsrz b6lUme ingaat ruhsatr alacaklardan 2 adet;
101 ve daha yukart ba$tmsrz bdlUme ingaat ruhsat alacaklardan 3 adet olmak Uzere, yangtn

vanasr bedelinin ltfaiye MUdUrlU!Unce tahakkuk ettirildi$ine dair yaaya mUteakip ingaat ruhsatr
verilmesine, ytl bagrndaki bir adet yangrn vanasrnrn rayig bedelinin belirlenerek yrl sonuna kadar
de$igmemek Uzere tahsiline, bu bedellerin emanet hesabrna ahnarak bir fon olugturulmasrna, bilahare bu
fondan yangrn vanalartntn satrn alrnarak itfaiye mudUrlU$Unce gerekli yerlere monte edilmesine Belediye
EncUmenin 27.08.1992 tarih ve 2495 sayrh kararr ahnmrgtrr.

Bahse konu kararlara mUteakip 27.01.2004 tarih ve 75104 nolu encUmen kararr ile de yukarrda
karara ek olarak;1500-5000 m'zigyerlerinden 1 adet, 5000 m'den yukarr olanlardan 2adel yangtn vanast
bedeli altnmastna ve bir adet yangrn vanasr bedelinin 1.000,00 TL olarak belirlenmesi kararr ahnmrgtrr.

BOtUn bu EncUmen kararlarrna istinaden; o gUnden bu yana alrnan bu bedeller emanet hesabrnda
tutulmaktadrr. lhtiyag durumunda yangrn hidrantlarr alrnarak Su ve Kanalizasyon igleri MUdUrlU$U'mUzce
montajt yaptlmaktadrr. Ancak 19J2.2007 gUn ve 26735 sayrh resmi gazetede grkan ve yUrUrlU$e giren
"Binalartn Yangtndan Korunma Y6netmeli$i'nin 95. Maddesi'nin 8. Frkrasrnda; bugUne kadar alrnan
encUmen kararlartna destek vermig ve mezkur yonetmeli$in ilgili maddesinde; Madde 95- (8) "Sorumluluk
bdlgelerinde hizmette bulunan araglann giremeyeceQi veya manevra yapamayacafl, ulagm imk1nt
olmayan yerlegim mahallei olan belediyeler, buralarda meydana gelebilecek yangtnlara etkili bir gekilde
mildahale yapilabilmesi bakmtndan, bu yelegim yerleinin uygun yederine yert)stil yangm hidrantlan veya
pompa ile teghiz edilmig yeterli kapasitede yangm havuzlan ve sarnrylan yapttrmak mecbuiyetindedif'
demektedir.

0,, e lt2



:甜 T鵠『::7:l糖‖翼電鰍駅ま響」:謡lli群11駄
nv踏

龍

『
認ぶ:RI]ll∫ 1鼎電it‖洲

:}]iま』]埠Ili量il港il磐|[[鑑釧illli!Iit薔
;[1:1も』:i:l鴇:r‖if]:1晶iよ11鼻混ツ;[

lama sonucunda oy birilolile karar verildi

E認聖網雨輔 [椰ittf馳暢
忠t。階械嵩冒Ⅷ:獣Ъ鮒 :邸 |

, AHMET ULUCA, SERDA BAL Y:LDiZ,NED:M
DELEN, YUSUF SOKMEN, EROL MERCAN, MUSTAFA EROL, AHMET UYGAR, GULsAH
ARIKAN AKANDERE toplantidan ayr::d::ar.

GUNDEMiN 24.MADDESiN:N:

首:ι:|;:ALI曹|lliti:き:器 、]「 1「:ξ‖d『残 lililili:|‖‖
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II::‖し「::lli瀾 }モ]‖[iilllli

Ba§ kanl bu konu hakklnda siayt gosterisi ‖e birllkte b‖ gi verilmesinin ardindan ve yapllan

muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve:
llimiz, Merkez, Cemaletln, Pirler, A‖  Pa,a ve Ballkll Maha‖ edni kapsayan ,Meydan Caddesi ,

Germiyan Caddesi,OsmanlI Caddesi ve Ballkll Caddesi‖ e Karadonlu Sokak,Narin Sokak ve Karaa

Sokak lzerinde, Kutahya Kentsel Sit ve Etk‖ enme GeOis Alanlarl Koruma Ama91l imar Planl

kapsamlnda, Kentsel Sit Alanl iOerisinde yer alan, araslnda Korunacak Sokaklarimlzln da

bulunduou,(Germiyan ve Meydan Caddeso Ta,Inmaz KOに ur ve Tabiat Va‖ lklan Koruma Yuksek

Kurulu'nun 17 07 1987 gun, 3552 saylll Kararl ‖e tesc‖  kayltiarlnln devamlna karar ver‖ en ve

tesc‖lenen,yazlmiz ekinde‖ etilen Oneri l ve 2 alan i9erisinde tesci‖ i ko「unmasl gerekli klltur varllol

yapllann ro10ve,restorasyon prolelennin hazl‖ anmas:, Koruma BOlge Kurulunca onaylanmasl, bu

tesci‖ yapllara komsu,kentsel doku i9ensinde yer alan tesc‖ siz ta,nmazlann ise sokaoa baki veren

cepheleri ne birlikte avlu duvarlarl, 9esme vb mirnari eiemaniarin Ozgun sokak dOkusu ve kentsel

mob‖ yalam ‖e bl‖ lkte belgelenmesi, korunmasl, sao1lklast ttlarak ya,atlmas ve 9aodas yaoama

katlmasinin saglanmasina yonelik prOlelennin hazl‖ anmasi,27 05 2015 tanh ve 29368 sayII Resmi

Gazetede yaylmlanarak yOru‖ uOe glen Tasinmaz KILur Vanlklanna Yardlm Saё lanmaslna Dair

YOnetme‖k kapsamlnda toplu ba,vurunun yapllab‖ mesi19in Belediyemiz ve Klkur Bakanllol araS nda

protokol yapllmasl konusunda Belediye Baskanlna ve Belediye Encumenine yetkl verilrnesine isaret e

yapllan oylama sonucunda toplantya katlanlattn oy biniolile karar venldi

CUNDEM:N25.MADDESiN:N:
Kutahya l‖  merke2, 30 Aё ustoS Maha‖ esi, 511/14, 511/16, 511/22, 566/1, 567/1, 568/1, 569/1,

570/1,572/1,574/1,574/2 nolu ada parse‖ erde,9alCa Maha‖ esi,2564 parsel,510 parsel, 144 parselde,

11:象臓棚ёttila満思
i鶴
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att I:n121翻
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γ
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ill点

lligFI::][lh:t311∫
lilt£電4は,1冷||:1:`剣 ;Ъ:ち :埠『1塀‖℃ξ:る ISl:;甘

alanlarln Afet Riskli Alanlar olarak dOnustOrulmesi

saylll karar‖ e onaylanml,17 05 2013 tarih ve 28650 sayl1l Resnll Gazetede yaylmlanarak yurori白
ge

girmistir

Belediyemizce, yennde dono,umOn yapllamayacaol, yeni dere gOzergahlan ve bazl

maha‖elenn saOiam Zeminde konutihJyaclnln kar,11anab‖ mesi amaclyla,Himiz 30 AoustoS Mahallesi,

511ノ 14, 511/16, 511ノ 22, 566ノ1, 567/1, 568/1, 569/1, 570/1, 572ノ 11 574/1, 574/2 nolu yakla,lk 13 ha

ta,inmazlann,calCa Mahallesi,2564 parsel,510 parsel,144 parsei nolu yakla§ lk 6 ha ta§ Inmazlattn,

CalCa Mahallesi Kadastro hanci tasilk,2508 parsel ve 428 parsei nolu yakla§
lk 29 ha ta§ Inmazlann,
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6306 Sayrh Kanunun 2. maddesinin 1. frkrasrnrn ( c ) bendi uyannca " Rezerv Yapt Alant " olarak

belirlenmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda toplantrya katrlanlartn oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 26.MADDES|NiN:
llimiz merkez 30 Agustos Mahallesi, 89 pafta, 51 1 ada, 2-35 parsel bolgesinde imar plant

de0ilikli0i konusunun mtlzakeresi,oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt gdsterisi ile

birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez 30 Agustos Mahallesi, 89 pafta, 51 1 ada, 2-35 parsel bolgesinde imar plant

degigikligi, mUracaat dosyasr incelenmig olup, yaprlan g0rUqmeler sonucunda;
02.12.20'15 tarih, 5374 kayrt nolu dilekge ile; Meteoroloji Sokak sakinlerinin gidig geliglerini

kolayla$trracak gekilde gehitlik Caddesi ile Meteoroloji Sokak arastnda baglantt saglayacak bir yol

dgzenlenmesi talep edilmigti. Talep edilen yol alant 30 A$ustos Mahallesi, 89 pafta, 511 ada, 2 ve 35
parsel nolu tagtnmaz alanrnda imar planrnda bulunan Rasathane, Yeraltt Otoparkt lejandlt sahantn
kuzey kesiminde 6nerilmigtir. Muracaat, Komisyonumuzun 15.12.2015 tarihinde yapmtg oldu$u
toplantrda deQerlendirilmig ve gehitlik Caddesi ile Meteorolo.ii Sokak arasrnda baglantt saglayacak
gekilde Rasathane, Yeraltr Otoparkt lejandh sahanrn kuzey kesiminde 3 metre genillikte yol alant

duzenlenmesine ydnelik imar planr degigikligi yaprlmasr uygun gor0lmilgtU. Soz konusu imar plant

degigikligine iligkin olarak 22j22015 tarih, 3913 sayrlr yazr ile il Meteoroloji Mudurlirgu'ne gorii$
sorulmugtur. Meteoroloji MUdUrlUgU'nUn 15.01.2016 larih, E.428 saytlt yaztst ekinde iletilen
Meteoroloji Genel MUdUrlU$U'nUn 14.01.20'16 tarih, E.1823 saytlt yaztstnda; ".,.1929 dan bu yana

1lQiimlerin yapildqt Kiitahya Meteoroloji lstasyonunda, gegmig veri serisinin bozulmamag ve

kesintiye ulramamaa maksadtyla mevcut gevresel etkenlere (bina, yol, yansrtrc ar vb.) maruz
kalmamast igin ad gegen imar plant degigikliQi Genel Mi)di.irlAgUmitzce uygun deQerlendirilmemigtir."
hususlarr belirtilmigtir. Konu tekrar etUd edilmigtir. Sdz konusu alandan gegirilmesi dUiirnUlen 3

metrelik yolun yaya yolu niteliginde olmasr; arazinin d09Uk kottaki kesiminden gegecek olmast;

$ehitlik Caddesi ile Meteoroloji Sokak arastnda baglantt saglayacak boyle bir yola, yaya ulagtmt

aglsrndan ihtiyag duyulmasr; yaprlacak diizenlemede sadece yaya yolu olusturulmas ln rn

amaglanmasr, dolayrsryla bina vb. herhangi bir yapr yaprlmayacak olmast; gegirilecek yolun kamu
yaran amactna yonelik olmasr hususlarr goz OnUnde bulundurularak; sdz konusu Rasathane, Yeraltt
Otoparkt lejandlr alanda 3 metrelik yaya yolu olugturulmasrna yonelik duzenleme yaptlmast gerektigi
kanaatine varrlmrgtrr. Oneri imar planr degigikligi Kutahya KUltUr Varlrklartnt Koruma Bolge Kurulu'nun
25.02.2016 tarih ve 1 39 nolu toplantrsrnda gorugulmug ve konunun Belediyesince deoerlendirilmesine
karar verilmigtir. Bu nedenlerle; 30 Agustos Mahallesi, 89 pafta, 51 1 ada, 2 ve 35 parsel nolu

tagtnmaz alanrnda imar planrnda bulunan Rasathane, Yeraltr Otoparkt lejandlt sahantn kuzey
kesiminde 3 metre geniglikte yaya yolu alanr dUzenlenmesi ve soz konusu bolgede imar hatlart ile

kadastral slntrlar arastndaki kayrkLklarrn giderilmesine yonelik nazrm ve uygulama imar plant

degigikliginin (ulP-9420,40-NlP-9422,46):3194 sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyartnca
onaylanmasrna;

lmar planr degigikliginin yUrUrlU0e girmesine mUteakip tagrnmazlartn yol alantnda kalan

kesiminin kamulagtrrrlabilmesi igin 5 yrllrk kamulagtrrma programrnrn 2016 ytlt dilimine ilave

edilmesine ve iglemler igin Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na ve Belediye Encumeni'ne yetki

verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda toplantrya kattlanlarrn oy birligi ile karar verildi.

GUNDEM|N 2T.MADDESiNiN:
lltca Kapltcalannda bulunan Belediyemize ait Aquapark ve bayanlar yuzme havuzunun igletme

ve lgtirakler MUdUrlLlgU bUnyesine altnmasl ve fiyat tarifelerinin belirlenmesi konularlnln
mUzakeresi,oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt g6sterisi ile birlikte bilgi

verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
lIca Kaphcalarrnda bulunan Belediyemize ait Aquapark ve bayanlar yUzme havuzunun lgletme

ve lgtirakler Mudurlugu bUnyesine altnarak, butge i9i igletme taraflndan igletilmesine;
A9a!rda belirtilen fiyat tarifesinin uygulanmairna; 2Ot O yrlr Gelir Tarifesinin lgletme ve lgtirakler

Bolirmitne ilave edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda toplanttya kattlanlarln oy birligi ile

karar verildi.
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…

!an lyat tanfesi

Aqua Park 7,50 TL ( KDV dahil) (0-6 yag ucretsiz)

Bayanlar Yuzme Havuzu 5,00 TL (KDV dahil) (0-6 yag ijcretsiz)

GUNDEMiN 2s.MADDEsiNiN:
Y0ksek6$renim G0glendirme, Geligtirme ve Yardrmlagma Vakfrnrn balh ortakltgt olan 30 Agustos

E0itim Ogretim Ltd. $ti. nin hissedan oldugu, Tasanm Teknokent Yonetici A.-g.'ye ait iisselerin % 19'luk
hissenan Belediyemizce altnmast konusunun mUzakeresi,oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu
hakktnda slayt g6sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan mozakeielerden sonra
konuyu oya sundu ve;

Yirksekoorenim GUglendirme, Geligtirme ve Yardrmlagma Vakfr Ba$kanlrgr'ntn 15.02.2016
tarih, 5 sayrlr ve 22.02.2016 tarih ve 7 sayrlr yazrlannda: Vakrflarrnrn baglt ortakltgt olan 30 AOustos
E0itim Ogretim Ltd.$ti. nin hissedan oldu!u Tasarrm Teknokent Yonetici A.9.'ye ait hisselerin %
39'luk ktsmtntn; %1'lik hisse bedeli 5.000,00 Tl(BegbinTirrklirasr) den satria gtkanldrgr bildirrlmig ve
konu Meclisimizce g6r0qtrlmUS olup;

Y0ksekogrenim GUglendirme, Geligtirme ve Yardrmlagma Vakfrnrn bagl ortakhgr olan 30
A$ustos E0itim o0retim Ltd. $ti. nin hissedan oldugu, Tasanm Teknokent yonetici A.g.'ye ait
hisselerin % 19'luk hissenin Belediyemizce alrnmastna ve tum iglemler lgin, gerektiginde anlagma,
sozlegme ve Protokol imzalanmast v.b. hususlarda Belediye Bagkant'na ve Belediye Encumeni'ne
yetki verilmesine ve Emlak ve lstimlak MUd0rlUgU'nUn ilgili harcama kalemine aktarma yaprlmastna
igaretle yaprlan oylama sonucunda toplantrya kattlanlann oy birligi ile karar verildi.

Giindem maddelerinin tamamlandrgrnr belirten Meclis Ba$kant, aknan kararlarrn haytrlt olmast
temennisi ile Uyelere ve misafirlere tegekkur edip oturumu kapattt.
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