
Belediye Meclisimiz; 5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagrdaki
gundem maddelerini gorugmek uzere 3. donem 5. Olagan '1. Birlegim toplantrsrnr Belediye Meclis
1 .Bagkan Vekili Nuri QETIN' in Bagkanlr!rnda 03.05.2016 Satr g0n0 Saat. 18.30'da Uyelerden;
1-MEHMET OZDOGAN 2-GAL|P GULTEK|N, 3-CAFER C|HAT CEYLAN, 4.OMER FARUK
DURMAZ, 5-HALiT OGUZ ATAKAN, o.MUSTAFA AYDIN, 7-FATMA GUL, 8-FURKAN YILMAZ,
g-MEHMET NACi PEKCAN, 1O-RAMAZAN YILDIRIM, 11-PINAR AKBULUT, 12.SEL|M DURMAZ,
13-$ULE UYKUN, 14-MURAT HASER, ,I5-SAL|H OZDEN, 16-ENVER ERDOGAN, 17-AZiME NUR
AKTA$ AKALINlS.SERDA BAL YILDIZ, 19-NED|M DELEN, 2O-CEMAL AYDIN, 21-YUSUF
SOKMEN, 22-EROL MERCAN, 23-MUSTAFA ERoL, 24-HALiL iBRAHiM DoGLARLIoGLU
25-AHMET UYGAR 26-GULQAH ARIKAN AKANDERE' nin igtirakleri ite yaptr.

Qogunlugun bulundugunu belirten Meclis Bagkanr oturumu agtt.

izin dilekgesi olduounu belirten Meclis Bagkanr, Meclis l,Jyelerinden Banu AKALINOGLU,
Ebubekir ERDOGMU$, Muhammed lkbal GUNDEM'in izin dilekqesinin okunmasrndan sonra, izinli
sayrlrp sayrlmamasrnr oya sundu ve izinli sayrlmalarrna oy birli0i ile karar verildi.

Meclis Uyelerince verilen ve giindeme ilave edilmesi istenilen;
Gelir tarifesinin 18.6.6. kod numaralr baglrgrnda yer alan srcak su bedeli konusunun gundeme

alrnmasrnda igaretle yaprlan oylama sonucunda Uyelerden, SAL|H OZDEN, ENVER ERDOGAN,
AZ|ME NUR AKTA$ AKALIN, SERDA BAL YILDIZ, NEDIM DELEN, oEMAL AYDIN, YUSUF
SOKMEN, EROL MERCAN, MUSTAFA EROL, HAL|L iBRAHiM DOGLARLIOGLU, AHMET UYGAR,
GUL$AH ARIKAN AKANDERE'nin red oylartna kargrlrk onergenin gtindeme alrnmasrna oy QokluQu
ile karar verildi.

GUNDEMiN 1. MADDESiN|N:
Belediyemiz 2015 Mali Yrlr idare ve Kesin Hesaplan konusunun muzakeresi, oldugunr, belirten

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

K0tahya Belediyesi 2015 yrlr Kesin Hesabr'nrn detaylr incelenmek Lrzere Plan ve BUtge
Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirli0i ile karar verildi.

Meclis Bagkanr; Kutahya Belediyesi 2015 Mali Yrlr Kesin Hesabrnrn yeniden gorugillmek Uzere
2.birlegimin 05.05.20'16 Pergembe gtrn0 Saat:18.30'da yaprlmasrnr teklif etti ve meclis Uyelerince de
oybirli$i ile kabul edildi.

GUNDEMiN 2. MADDESiNiN:
Uluslararasr platformlarda Belediyemizi ilgilendiren geligmeleri yakrndan takip etmek,

uygulamalan yerinde gctrmek amacryla, Tarihi Kentler Birligi tarafrndan 28 Mayrs - 1 Haziran 2016
tarihleri arasrnda Bulgaristan'rn Burgaz, Nesebrr, Varna, Ruscuk, Plevne, Sofya, Plovdiv, ve Klrcaali
kentleri ile Romanya'nrn Kostence ve B0kreg Kentlerinde gergeklegtirilecek olan programa kattlmak
tizere Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'nun yurtdrgrna gorevlendirilmesi konusunun muzakeresi,
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazlarn slayt gdsterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

lgigleri Bakanlrgr Mahalli idareler Genel Mudurlu$U' niin 20.06.2005 tarih ve
050. MAH.076.000/5003/50520 sayrlr genelgesinde; "Yurtdrgr g1revlendirmeler igin Belediye
Meclisinden karar altnacakfir." hUkmune istinaden;

Uluslararasr platformlarda Belediyemizi ilgilendiren geligmeleri yakrndan takip etmek,
uygulamalan yerinde gormek ve tecrube paylagrmrnda bulunmak amactyla, Tarihi Kentler Birlili
taraftndan 28 Mayrs - I Haziran 2016 tarihleri arasrnda Bulgaristan'rn Burgaz, Nesebtr, Varna,

Ruscuk, Plevne, Sofya, Plovdiv(Filibe) ve Krrcaali kentleri ile Romanya'nrn Kostence ve Bilkreg

Kentlerinde gergeklegtirilecek olan teknik inceleme programrna kattlmak irzere Belediye Bagkant

Kami SARAcOGLU nun‖ gi gene ge doorutuSunda yurtd§ lna gOrev end nlmes ne vヽ kanuni yolluk

harcrrahlarrnrn odenmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
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GUNDEMIN 3. MADDESININ:
lll. saytlt dolu kadro de$igiklik cetveli konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis

Bagkant bu konu hakkrnda yazrlarrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye ve Baglr Kuruluglarr ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlaflna dair
Yonetmeli$in 1 1 .maddesinde;

"Bog memur kadrolarrnda stntf, unvan ve derece, deQigikligi ile bog memur kadrolannrn iptali
ve dolu kadrolarda derece de1igikligi Meclis Karan ile yaptlr. Bo$ Kadro Degigikliklerinde
Y1netmeligin ekinde yaralan ll. say r Cetvel, Dolu Kadro degigiklerinde ise lll. say tCetvel eksiksiz
doldurularak gerekQeleri ile birlikte Meclise sunu/ur. " denilmekte olup;

657 sayrlr Devlet Memurlarr Kanunu'nun 45. Maddesinde "...36 nq maddede belirTilen )grenim
durumlan itibariyle tespit olunan y kselinebilecek dereceyi a$mamak ve kar$tltk g1sterilecek kadro
derecesi kazantlmtg hak ayltk derecelerinin AQ Ad derecesinden fazla olmamak kaydryla, bu dereceler
kargrlrk gosterilerek, kendi derecesl ile aynr unrftan memur atanmast mAmkAndAr. Bu gibiler, i$gal
ettikleri kadroda kazantlmtg derece ve kademelerinin aylfinr almaya devam ederler ve kazantlmtg
ayltklanndaki kademe ilerlemesi ve derece yAkselmesi genel esaslara g)re yaptltr." hAkmA
gere0ince;

Ekte sunulan lll. Sayrlr Dolu kadro degigiklik cetvelinin aynen kabulune igaretle yaprlan oylama
sonucunda oybirligi ile karar verildi.

cUNDEM|N 4. MADDES|NiN:
igletme ve igtirakler MUdUrlU!ti tarafrndan igletilen llrca Kaplrcalannda ki Hasulhas Yuzme

Havuzunun girig ucretinin belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesi konusunun mtrzakeresi, oldugunu
belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazlarn slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

lhca Kaplrcalanndaki Hasulhas Yuzme Havuzu'nun Girig Ucretinin, agagrda belirtildigi gekliyle

aynen uygulanmasrna ve Kirtahya Belediyesi 2016 yrlr Gelir Tarifesinin "lltco Kopltcolon Girig ucretleri"

b6lumirne ilave edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

lLICA KAPLICALARI G:Rls UCRETLERl

Hasulhas AErk YUzme Havuzu Girig Ucreti 5,00 TL (KDV Dahil) (0-6 Yas Ucretsiz)

GUNDEM|N 5. MADDES|NiN:
2016 yrlr igin Belediyemizin Zabfta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen galrgan personeline odenecek

fazla mesai ticretinin belirlenmesi konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkant bu konu

hakkrnda yazrlarrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

23 Aralrk 2015 tarih ve 29571sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanarak ytrr0rlule giren 6654 Saytlt

2016 Yrlr Merkezi Yonetim GeQici ButQe Kanunu'nun 3.Maddesinin (3). ftkrastnda; "01/01/2016-

31/03/2016 d1nemi iQin, 6583 say t Kanuna ba\lt;" denildi0i ve aynt ftkrantn (a) bendinde; "......(K)

igaretli cetvelin ........'lll. Fazla Qahgma acreti" b1liimleri yer alan tutarlar y1zde 6,8 orannda
arltnlarak uygulantr." denildiginden, Belediye Meclisi'nin 05.01.2016 tarih ve 35 saytlt karart ile, 2015

Mali BUtge Yrlr 01.01.2016 - 3110312016 tarihleri arasrnda gegerli olmak uzere bUrut 310 TL. Ayltk

Fazla Qaltgma Ucreti odenmesine karar verilmig ve mezkur Butge Kanunu'nun ve Meclis \urarr'ntn

85

853

ongordU0u 3 aylrk sUre dolmugtur.
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16.03.2016 tarih ve 29655 Mukerrer Sayrlr Gazetede yayrmlanarak yurUrlUge giren 6682 Sayrtr
Merkezi Yonetim Butge Kanunu'nun 4. maddesi (g) frkrasrnda belirtilen (K) Cetvelinde nUfusu
100.00'l'den 250.000'e kadar olan Belediyelerde zabrta ve itfaiye hizmeflerinde galrgan
personele maktuen odenecek fazla galrgma ucretine dair Belediye Meclis Kararr ile tespit edilen
tutann 310,79 TUrk Liraslnl gegemeyecegi belirtilmekte olup;

01.04.2016 tarihinden gegerli olmak uzere, 2016 Yrlrnda Zabrta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen
galtgan personele ayllk fazla galrgma mesai Ucretinin briit 310,79 Tl(Uqytizonlirayetmigdokuzkurug)
olarak odenmesine igaretle yapllan oylama sonucunda oy birligi lle karar verildi.

GUNDEMiN 6. MADDES|NiN:
Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve '136 sayrlr kararr ile Aragttrma ve Tanrtrm

Komisyonu'na havale edilen $ehrimizin Krrkrllr Mahallesinde bulunan 1. Dar Sokak isminin
de5igtirilmesi ile $ehrimizin muhtelif mahallelerinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim
verilmesi konusunun muzakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrlarrn slayt
gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 1 36 sayrlr kararr ile Aragttrma ve Tanrtrm
Komisyonu'na havale edilen, 9ehrimizin Krrkrllr Mahallesinde bulunan 1. Dar Sokak isminin
degigtirilmesi ile $ehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim
verilmesi komisyon raporu incelenmig olup;

-Krrkrllr Mahallesinde bulunan 1.Dar Sokak isminin "Hekimoglu Sokak" olarak
de0 igtirilmes in e;

-100.Yr1 Mahallesinde 2105, 2106, 2107 , 561 adalar arastnda bulunan isimsiz sokaga
" Gtivercin Sokak" isminin verilmesine;

-100.Yr1 Mahallesinde 2965, 2966, 2967, 2968, adalar arasrnda bulunan isimsiz soka!a
" Samyeli Sokak" isminin verilmesine;

-100.Yt1 Mahallesinde 264, 273, 274, 267, adalar arasrnda bulunan isimsiz sokala "Serin
Sokak" isminin verilmesine, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 7. MADDES|NiN:
Zafertepe Mahallesi- Zafer Meydanr -Dumluprnar Universitesi Merkez KampusU ve Zafertepe

Mahallesi -Eevreyolu- Dumluprnar Universitesi Merkez Kampi.lsU, gtrzergahlannda ulagrma katkr

sa!lamasr amacryla Taksi/Dolmug hatlarrnrn olugturulmasr, galrgrlacak giizergahlann belirlenmesi-
eklenmesi-grkan lmasr, ihale edilmesi vb. konularda yetki verilmesi konusunun muzakeresi, oldugunu
belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrlarrn slayt g6sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayrlr Belediye Kanunun '15. maddesinin ( F ve P )frkralarnda "Kara, deniz, su ve

demiryolu iizerinde her furl} servis ye toplu tayma araQlan ile taksi sayrlannr, bilet acret ve tarifelerini,
zaman ve guzergahlartnr belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri
yerler azerinde arag park yerlerini tespit etmek ve igletmek, iglettirmek veya kiraya vermek; kanunlann
belediyelere verdi]i trafik ddzenlemesinin gerektidigi ba in igleri yur tmeli' denilmektedir. Bu kanuna
istinaden;

ilimiz Zafertepe Mahallesi ite Dumluprnar Universitesi Merkez Kampusu arasrnda ulagrm

sistemine entegre edilmek uzere alternatif bir ydnteme ihtiyaE duyulmaktadrr. Zafertepe Mahallesi-

Zafer Meydanr-Dumluprnar Universitesi Merkez Kampi.rsir ve Zafertepe Mahallesi-Qevreyolu-

Dumluprnar Universitesi Merkez KampUsU gUzergahlarrnda ulagtma katkt sa!lamast amact ile

Taksi/Dolmug hatlarrnrn olugturulmasr, galrgrlacak guzergahlarn belirlenmesi-eklenmesi-gtkanlmast,
durak yeri tahsisi yaprlmasr, ihale edilmesi ve bu konu ile ilgili sozlegme, Sartname haztrlanmast,

imzalanmast vb. konularda Belediye EncUmeni'ne ve Belediye Bagkanr'na yetki verilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda meclis uyelerinden SALIH OZDEN, ENVER ERDOGAN, AZiME NUR

AKTAS AKALIN, SERDA BAL YILDIZ, NED|M DELEN, CEMAL AYDIN, YUSUF SOKMEN, EROL

MERCAN, MUSTAFA EROL, HALIL |BRAHIM DOGLARLIOGLU, AHMET UYGAR,
ARIKAN AKANDERE' nin red oylarrna kargrlrk oy qoklu!u ile karar verildi.
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GUNoEMiN 8. MADDESiNiN:
2918 saytlt Karayollart Kanunu'nun Ek 16. Maddesi uyannca, Aklllr sinyalizasyon sisteminin bir

pargast olan TEDES (Trafik Elektronik Destekleme Sistemi), KGYS( Kamu GUvenlik Yonetim Sistemi)
uygulamasrnrn mevcut kavgaklar ve gehrimizin geligimi igin kullanrlacak kavgaklarda kullantlmak
Uzere, yap- iglet devret modeli ile 10 yrla kadar ihale edilmesi veya kredi kullanrlarak saolanmast vb.
konularda yetki verilmesi konusunun muzakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda
yazlarn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mtrzakerelerden sonra konuyu
oya sundu ve;

5393 Sayrlr Belediye Kanunun 15. maddesinin ( F ve P ) frkralannda " Kara, deniz, su ve
demiryolu zerinde her tilrlA servls ve toplu ta$tma araElan ile taksi sayrlannt, bilet cret ve tarifelerini,
zaman ve giizergahlannt belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri
yerler iizerinde araQ park yerlerini tespit etmek ve igletmek, iglettirmek veya kiraya vermek; kanunlann
belediyelere verdiAi tafik d zenlemesinin gerektirdi]i bAfin igleri yar\tmek' denilmektedir. Bu kanuna
istinaden;

llimiz MUcavir alanrnda mevcut kavgaklarda hizmet vermekte olan sinyalizasyonun ekonomik
6mrUnU tamamladrgrndan, bir takrm elektronik pargalarrn Uretimden kaldrrrldr!r, yegil dalga
uygulamasrnda zaman zaman kavgaklarda srkrntr yagandr!r gOzlemlenmektedir. Mevcut kavgaklar ve
gehrimizin geligimi ile olugacak kavgaklarda kullanrlmak irzere Akrllr Sinyalizasyon tanrmlr sisteme
gehrimizde ihtiyag duyulmaktadrr.

Sistemin bir pargasr ve geligimi aQrk olan TEDES (Trafik Elektronik Destekleme Sistemi),
KGYS (Kamu Giivenlik Yonetim Sistemi) uygulamalan, 2918 sayrlr Karayollan Kanunu'nun Ek 16.

Maddesinin Uygulamasrna iligkin usul ve esaslar uyaflnca ilimiz il Emniyet MUdUrliroU ile
imzalanan/imzalanacak protokol neticesinde Hrz ihlali, Krrmrzr lgrk ihlali vb. gibi trafik cezalarr

kesilecek, kesilen trafik cezalarnrn toplamrnrn %30'u oranrnda belediyemiz hesabrna gelir kaydedilip ,

gehrimiz trafik altyaprsrnda kullanrlmak Uzere imkan sa!layabilecektir. Sistemin yatrnm maliyetlerinin
yUksek olmasl, Ulagrm Hizmetleri Mudurlu0ir'ntrn 2016 yrlr bUtQesinin yetersiz gelecegi tahmin
edildi$inden yap-iglet-devret modeli ve yasa ve yonetmeliklerin vermig oldugu yetki ile kazandtfllmast
en uygun goziim olacaktrr.

Soz konusu sistemin yap-iglet-devret modeli ile 10 yrla kadar ihale edilmesine veya belediye

oz kaynaklarr/kredi kullanrlarak saolanmasrna, bu konu ile ilgili s6zlegme, gartname, protokol

hazrrlanmasr, imzalanmasr vb. konularda Belediye Enctlmeni'ne ve Belediye Bagkant'na yetki

verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda meclis uyelerinden SALiH OZDEN, ENVER

ERDOGAN, AZIME NUR AKTA$ AKALIN, SERDA BAL YILDIZ, NED|M DELEN, CEMAL AYDIN,

YUSUF SOKMEN, EROL MERCAN, MUSTAFA EROL, HALIL iBRAHIM DOGLARLIOGLU, AHMET

UYGAR, GOL$AH ARIKAN AKANDERE' nin red oylalna kargrlrk oy gokluou ile karar verildi.

GUNDEM|N 9. MADDES|NiN:
ilimizde bazr bolgelerde uygulanmast dUsi.tntllen yeraltr konteynerleri konusunun muzakeresi

oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yaztlarn slayt gosterisi ile birlikte bilgi

verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz Qevre Koruma ve Temizlik igleri Mudurlu!u'nun yeraltr konteynerleri talepleri ile

ilgili komisyon raporu incelenmiS olup;

llimiz srnrrlarr iqerisinde kentsel ve yerinde dOnUgi.lm geklinde son zamanlarda yo!un bir

yaptlagma oldu!u, bu ddnugum ve artan ntlfus yogunluluna paralel olarak evsel attklardaki artlgl da

etkiledilinden zorunlu olarak konteyner sayrsrnr da arttrrmakta ve gehrin gOrUntU ve gevre estetioinin

bozulmastna, gevre ve halk saglrgrnr olumsuz yonde etkilenmesi nedeniyle yeni yapllacak olan Konut

ve l§ yeH in,aa‖ ann n prae ruhsa‖ andirma a§ amaslnda yer atl konteyner yenn n m man plン e ve

vaziyet planrnda gosterilmesi kaydryla, ayrtca ingaatl devam eden veya bitmig, oturmaya (iklmete
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haztr), ayrtk nizam ve 6n bahgeli yapt nizamlarrnda kendi bahgesinin srnlrlarr igerisinde kalmak kaydr
ile;

1- Het 24 (yirmiddrt) daire igin 1 (bir) adet,
2- Her 48 (krrksekiz) daire igin 2(iki) adet,
3- Her 72 (yetmiqiki) daire igin 3 (u9) adet,
4- Her 96 (doksanaltr) daire igin 4 (dort) adet,
5- Her 120 (yiizyirmi) daire igin 5 (beg) adet,
6- Het 144 (yUzktrkdort) daire igin 6 (altr) adet, olmak Uzere yeraltr gop konteynerr (min. 3 m3)

yaptlmastna, 01.06.2016 tarihinden itibaren ingaat ruhsatr alacak olan vatandaglardan istenilmesine;
iskan Ruhsatr alrnma agamasrnda ise Qevre Koruma ve Temizlik igleri Mi.rdirrli.igirmUzUn oluru

altnarak uygulamaya konulmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 10. MADDES|NiN:
05.01.2016 tarih ve 07 sayrlr Meclis Kararryla amblem/logo tasarrmr yaptlmts, fakat uygun

amblem/logo bulunamamrgtrr. Daha fazla eserin katrlrmrnr saglamak ve profesyonelli!i artrrmak
amactyla yeni bir amblem/logo tasanm yarrgmasr yaprlmasr konusunun muzakeresi, olduounu belirten
Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yaztlann slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve
yaprlan mirzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

05.01 .2016 tarih ve 07 sayrlr Meclis Kararr ile KUtahya'mrzrn 6zelliklerini yansrtacak ve
Belediye logosu olarak kullanrlacak 6zg0n bir amblem/logo igin Logo Tasanm Yarrgmasr yaprlmrg
fakat uygun amblem/logo tasanm bulunamamrgtrr.

Yeni bir yangma yapllarak, daha fazla eserin katrlrmrnr sa!lamak ve profesyonelli!i arttrrmak
amacryla ekteki gartnameye uygun olarak yeni bir Amblem/Logo Tasanm yangmasr yaprlmasr ve
daha dnce belirlenen 1. olan esere verilecek olan 10.000 TL odulUn 20.000 TL olarak belirlenmesine;

SeEici Kurulda gorev alan jUri uyelerine, Kamu ihale Kanunu'nun ilgili YOnetmeli$inin 38.
maddesinde "Yangmalarda g1rev alan dantgman ve asfi j1ri Ayebri ile rapoddrlerin her birine,
yan$mactlara verilecek 6d llerin toplam tutann %4'n gegmemek Azere idarece belirlenecek
miktarda Acret Adenir" denilmekte olup;

Hazrltk Qaltf,malanna kat tp soru-yanrt ve deQerlendirme Qahgmalanna kattlmayan jjri yelerine
icretin 1/3'u,Hazrlrk ve soru-yanrt toplanttlanna katrltp dejerlendirme toplanttlanna kattlmayan veya
degerlendirme toplanhlanna katrhp 1nceki toplanttlara kattlmayan j ri Ayebrine lcretin 1/2'si, Yedek
jAri Ayelerine, dangman ve asli jAri iiyelerine Adenen miktann 1/2'si, Rapoft6r yardmcianna (Teknik

ressam, daktilo ve benzeri) raportor Acretlerinin 1/5'i, hizmetlilere ise 1/10'u, cjdenrr" hirkmu
gerelince jUri Uyelerine odenecek Ucretin belirlenmesi, gartnamenin hazrrlanmasr ve Amblem/Logo
Tasarrm Yarrgmasr ile ilgili tum hususlarda Belediye Enctrmeni'ne yetki verilmesine, igaretle yaprlan

oylama sonucunda. meclis uyelerinden AZiME NUR AKTA$ AKALIN, NEDiM DELEN, HAL|L

iBRAHIM DOGLARLIOGLU ve GUL$AH ARIKAN AKANDERE'nin red oylarrna kargrlrk oy goklulu ile

karar verildi.

GUNDEM|N 11. MADDES|NiN:
Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih ve 164 sayrlr karan ile Arastrrma ve Tantttm

Komisyonuna havale edilen, Btrlent CIRIK'rn Osmanlr Belgelerinde KUtahya adlt kitabtntn bastlmast

konusunun muzakeresi, oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazlarn slayt gosterisi

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

Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih ve 164 sayrlr kararr ile Aragttrma ve Tantttm

Komisyonuna havale edilen, KUtahya'mrzrn adrnr duyuran, tanrtrmrnr yapan her turlU kultur, sanat,

turlzm ve tantttm etkinlikleri gergevesinde Yrd. DoE. Dr. Birlent CIRIK'tn "Osmanlt Belgelerinde
KUtahya " adlr kitabrnrn basrlmasr konusu incelenmig olup yaptlan gor0gmeler sonucunda;

Dumluprnar Universitesi Tavganlt MYO Ogretim Elemanr Billent
Belgelerinde KUtahya" adlr kitabrnrn 500 adet bastlmastna igaretle yaptlan

birligi ile karar verildi.

CIRIK'rn "Osmanlr

oylama sonucunda oy

slLs



cUuoemiru 1 2. MADDESIt'titt:
Merkez meskenler-lojmanlar ile merkez ticarethaneler-fabrika-imalathaneler'in su tarifesinin

belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesi konusunun mUzakeresi, oldu!unu belirten Meclis Bagkanr
bu konu hakkrnda yazlarn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz gelir tarifesi, su tarifesi bdlUmUndeki;
Merkez ticarethaneler-fabrika-imalathaneler'in kartlr sayag su tarifesi ile mekanik sayag su

tarifesi arasrndaki indirim orant o/o20 dir.
Merkez meskenler - lojmanlar 'da ise bu oran o/o4 dlr.
Merkez meskenler-lojmanlar ile merkez ticarethaneler-fabrika-imalathaneler 'in kartlr sayag -

mekanik sayag indirim oranrnrn o/o 4 olarak uygulanabilmesi igin su tarifesinin aga$tda belirtildigi
gekliyle aynen uygulanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUruoemiru 13. MADDEsittitt:
ilimiz merkez inkdy Mahallesi Toplu Konut Alanlarrnrn gUneyi ile imar planrnda 50 metrelik yol

alanr arasrnda kalan bdlgede imar Planr yaprmr 6nizni konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten

Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrlarrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve

yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez inkoy Mahallesi Toplu Konut Alanlarrnrn gUneyi ile imar plantnda 50 metrelik yol

arasrnda kalan b6lgede imar planr yaprmr Onizni konusu g6rUgUlmug olup, yaptlan gorUgmeler

sonunda;
inkdy Mahallesi Toplu Konut Alanlarrnrn gUneyi ile imar planrnda 50 metrelik yol arastnda

kalan bolge Belediye srnrrlarrmrz iginde, Yerlegik Alanlartntn dtgtnda, Naztm ve Uygulama lmar
Planlarrnrn drgrnda Plansrz b6lgede kalmaktadrr. Bahse konu alan ile ilgili imar plant galtqmast

yaprlmasr igin talepler bulunmaktadrr. Belirtilen b6lgede yol alanlarr, geligme konut alanlart, Belediye
Hizmet Alanlarr lmar plant yaptmt igin;

1-Grda, Tarrm ve Hayvancrlrk il Mudurlu$U KUtahva,2-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlt$t
(Maden igleri Genel MUdurlU$U Ankara), Z-Karayollarr 14. Bolge MUdUrlU$U Bursa, 3-D.S.i 34. $ube
MUOrrtrgU KUtahva, +-aOfAg Oogat Caz igletmeleri BOlge MUdUrlUgU Ankara, 5-il Telekom

MudUrlugU Kutahva, 6-Bilim, Sanayi ve Teknoloji il MudurlUgu Kutahva, 7-il KUltUr ve Turizm
MudUrlUgU/ MUze MudUrlUgU KUtahva, 8-il Ozel idaresi Genel Sekreterlili KUtahva,. 9-Qevre ve
gehirciti[ it UuOurtugu futanvaJbielAg TUrkiye Elektrik itetlm n.9. 6.iletim Tesis ve igletme Grup

1tuOUrtUgU KUtahva, 11-Osmangazi Elektrik Da$rtrm A.$. Proje ve Tesis MudUrlUgu KUtahva, 12-

Orman B6lge MudurlUgu KUtahvi, 13-il Saglrk tr/Ud0rlU$u KUtahva, 14-Orman ve Su igleri Bakanlr$r

Kutahya gube MudUrlUgu KUtahva, 1S-Kutahya Belediyesi A.. Fen lgleri MUdUrlUgu B. Su ve

Kanalrzasyon igleri Mudlrli.rgu C. Saglrk igleri MUd0rlU!U, 16-il Afet ve Acil Durum MUdUrlU$U

KUtahva,-17-Qinigaz Dogalgaz Da!rtrm A.$ KUtahya $ube MUdurlUgU KUtahva, 18-Halk Sa$lt$t

MfqOurfi,gU/ Qevre ve Qaligan Saglr$r Birimi KUtahva, 29-Orman ve Su igleri Bakanlr$r, 2O-Orman ve

Su igleri Bakanlrgr Su Yonetimi Genel MUdUrlugU, Kurum ve Kuruluglardan imar plantna esas g6r09ler

alrnmasrna, imar planrna esas jeolojik-jeoteknik etUdlerin yapttrtlmastna, ilgili gehir planctstna

hazrrlattrrrlmastna, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

18. SU TAR:FES:

18.1.4. TrCARETHANF―FABR′K4-lMALATHANELER KARTL!′ MEKANIK
181.4.1. 0-30m3 3,06 / 3,19
181.4.2. 31-100m3 3,75 / 3,90
18.1.43. 101 m''den fazlasr 3,96 14,12
Not: Merkez ticarethane tarifesindeki 6n odemeli sayaca gegen abonelerden normal tarifesi
Uzerinden %20 indirim uvgulamastntn iptaline
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GUNDEM|N 14. MADDES|NiN:
ilimiz merkez Bolcek Mahallesi 3927 ada 1 parselde imar planr degigikligi konusunun

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

ilimiz merkez Bolcek Mahallesi 3927 ada, 1 parselde imar planr degigikligi konusunun daha
detaylr incelenmek uzere imar ve Bavrndrrlrk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEM|N 1 5. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Andrz Mahallesi 154 ada 1 parselde imar planr de0i$ikli0i konusunun

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

ilimiz merkez Andrz Mahallesi 154 ada 1 parselde imar planr deoiqiklioi konusunun daha

detaylt incelenmek Uzere imar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaptlan oylama

sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEM|N 1 6. MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 0210212016 tarih, 70 sayrlr kararryla onaylanan Andrz Mahalle Yerlegik

Alanr Nazrm ve Uygulama imar Planlarrna askr suresi dahilinde gelen itirazlarrn de$erlendirilmesi
konusunun mtizakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yaztlartn slayt gdsterisi
ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan m0zakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 0210212016 tarih, 70 sayrlr kararryla onaylanan Andrz Mahalle Yerleqik
Alanr Nazrm ve Uygulama imar Planlarrna askr si..rresi dahilinde gelen itirazlarrn degerlendirilmesi
konusu goruguldU, yaprlan g6rUgmeler sonunda;

24.O2.2016 tarih ve 779 kayrt nolu, 02.03.2016 tarih ve 887 kayrt nolu, 08.03.2016 tarih ve

981 , 983 kayrt nolu, 11.03.2016 tarih ve 1090 kayrt nolu, 16.03.2016 tarih ve 1129 kayrt nolu, Andrz

Mahalle Yerlegik Alanr imar planrna itiraz dilekgeleri bulunmaktadtr. Askr sUresi dahilinde yaptlan

itirazlar, ilgili bilgi, belge ve muracaatlartn tamaml etud edilmigtir.
Andrz Mahalle Yerlegik alanr imar Planlarrna yaprlan itiraz dilek9elerinde; arazilerinin yol

alanlarrnda kaldrgrndan, planlanan yollann tarlalarr b6ldug0nden, arazilerinin imar planlarlna dahil

edilmeyip imar drgr brrakrlmasrndan, Mezarlrk Alanrnrn genigletilmesinden, Park Alant olarak ayrtlan

krsmrn' Cami Alanr olarak duzenlenmesinden, Mahalle Frrrnrnrn korunmastndan, DSi 3. B6lge

MudUrlugunUn vermig oldugu kurum gorugunUn yeniden incelenmesinden bahsedilmektedir
Bitediye Meclisinin O2tO2t2O16 tarih ve 70 sayrlr kararr ile Andrz Mahalle Yerlegik alant 1/5000

olgekli Nazrm ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar Planlarr onaylanmrgtrr. 56z konusu planlar ilgili Kamu

kurum, kurulug gOrUgleri, itgili dokumanlar, bilgi, belge ve mUracaatlar ettrd edilerek planlama

galrgmasrnda de0erlendirilmigtir.
Askr s0resi dahilinde gelen itiraz dilekgeleri ve DSi 3. Bolge Miidurlugtrnun kurum goruqu

yeniden degerlendirildiOinde; 08/03/2016 tarih, 983 kayrt nolu ve 1610312016 tarih, 1 129 kayrt nolu

dilekgelerde bahsedilen; Andrz Mahallesi yerlesik alanrnrn kuzeyinde kalan parsellerdeki yol alantntn

Konut Alanr ve TicarelKonut Alantna dahil edilmesi, 0210312016 tarih, 887 kaylt nolu dilekgede

bahsedilen; Andrz Mahatlesi yerlegik alanrnrn gUneylnde kalan parseldeki yol alantntn Konut Alant ve
park Alanrna dahil edllmesi, 2410212016 tarih, 779 kayrt nolu dilekEede bahsedilen; Andrz Mahallesi
yerlegik Alanr Nazrm ve Uygulama lmar Plansrz alanda kalan parsellerdeki, dere gtlzergahl ve

koruma alanrnrn, kadastral yola g6re dirzenlenmesi, 08/03/2016 tarih, 981 kayrt nolu dilekEede

bahsedilen; Andtz Mahallesi Yerlegik Alanrnrn guneyinde kalan Park Alantntn, Cami Alant (Serbest

Nizam, TAKS:0.50, KAKS:2.00, YenQok: Serbest) olarak, yine aynr dilekgede bahsedilen Mahalle

Frrrnrnln korunarak Belediye Hizmet Alanr (Serbest Nizam, KAKS:2.00, Yengok:16 50 m(4 Kat))

olarak d1zenlenmesi, Anaokulu Alanr lejandlr alanrn kuzeyinde, Park Alanr ve yol alanl dUzenlenmesi,

Anaokulu Alanrnrn imar hatlarrnrn di.tzenlenmesi, Andrz Mahallesi yerlegik alanrnrn kuzeydog usundaki

ve Mezarltk Alantntn g uneybatrsrndaki Konut Alanr (Ayrrk Nizam, 4 kat, TAKS:0.25, KAKS:1 .05)

lejandlr alanrn Park Alinr olarak dUzenlenmesi ve Mezarltk Alantntn do!usunda kalan Konut Alant

(Ayrrk Nizam, 4 kat, TAKS:0.25, MKS:1.05) lejandlr alanlarrn bir ktsmtntn Park Alantna dahil edilmesi

ve 18 Madde lmar Uygu amas Yapllmasinln Zo「 unu Oduou Aan Slnnnn duzenlenmesi

1/5OOo olEekli Nazrm imar Plantntn (UiP-17339,/\l{']-
7鉾 叫 3494田Ⅲ  httKanum¬ m ttb嗣
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imar planlart duzenleyici nitelikte idari iglem oldugu, kamu yararr amacr tagrdtgr ve plan
bUtUnlUgUnUn sa$lanmast baktmtndan bu duzenlemeler drgrnda kalan 1110312016 tarih, 1090 kayrt
nolu ve 08/03/2016 tarih, 981 kayrt nolu itiraz dilekqesinde belirtilen Mezarlrk Alantnrn genigletilmesi
itiraz konularrnrn reddine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNoEMiN 17. MADDES|NiN:
ilimiz merkez Evliya Qelebi Mahallesi, 19.1.1 pafta, 2760 ada,8-9 parsel alanrnda imar planr

degigikligi konusunun mUzakeresi, oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrlann slayt
gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan miizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Evliya Qelebi Mahallesi, '19.1.1 pafta, 2760 ada,8-9 parsel alanrnda imar planr

degigikligi, mUracaat dosyasr incelendi, yaprlan gori.igmeler sonucunda;
Emlak ve istimlak MUdUrlU0u'nUn 31.03.2016 tarih, 1'l '18 sayrlr yazrsr etUd edilmistir. Evliya

Qelebi Mahallesi, 19.1.1 pafta, 27 60 ada,8 ve 9 nolu parsel alanrnda imar planrnda Bitigik nizam 3 kat
konut lejandlr alan bulunmaktadrr. Soz konusu parsel alanlarrnda Park le.jandh alan d0zenlenmesine
y6nelik imar planr degisikliginin (U iP-9420.45-N iP-9422,52): 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b

maddesi uyafl nca onaylanmasrna;
imar planr degisikliSinin kesinlegmesine muteakip soz konusu tagtnmazlartn kamulagttrtlmast

veya Belediye mulkleriyle takas iglemleri igin Belediye Bagkanr'na ve Belediye Enc0meni'ne yetki

verilmesine isaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 18. MADDES|NiN:
ilimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739 ada, 48 parsel alanlnda imar planr

degigikligi konusunun m0zakeresi, oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda yazrlartn slayt
gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz Merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739 ada,48 parsel alanrnda imar plant

degiqikli0i, mUracaat dosyasr incelendi, yaprlan gorusmeler sonucunda;

05.04.2016 tarih, 20'16-9171 kayrt nolu dilekEe etud edilmigtir. Gaybi Efendi Mahallesi, 37

pafta, 1739 ada, 48 nolu parsel alanrnda imar planrnda Agrk, Kapalr Pazaryeri-Yeraltt Otoparkl

lejandlr alan bulunmaktadrr. Soz konusu alan lejandrnrn Agrk, Kapalt Pazaryeri-Otopark-Ticaret ve

Spor Tesisteri Alanr lejandrna donUgtUrUlmesine yonelik imar planr degigikliginin (UiP-9420.46-NiP-

9422,53);3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarlnca onaylanmaslna;
imar planr de!isikli0inin kesinlegmesinden sonra 5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun 18.

maddesine gore ve 1O ytla kadar kiraya verilmesi vb. iglemler igin Belediye Baqkanl ve Belediye

Encljmenine yetki verilmesine igaretle yapllan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi

GUNDEMiN 1 9. MADDES|NiN:
ilimiz merkez Lala HUseyin PaEa Mahallesi, 2'l .1.3 pafta, 2270 ada,33 parsel bolgesinde imar

planr degigikli$i konusunun muzakeresi, olduOunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakklnda yazlartn
slayt g6sterisi. ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan mtlzakerelerden sonra konuyu oya

sundu ve;
ilimiz merkez Lala Htrseyin Paga Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2270 ada,33 parsel bolgesinde imar

planr degiSikli0i, dosyast incelendi, yaprlan gorulmeler sonucunda;

Emlak ve istimlak Mudurtir!u'n0n 21.04.2016 tarih, 1478 sayrlr yazrsr etUd edilmigtir. Lala

H1seyin Paga (Osmangazi) Mahaltesinde bulunan mevcut Kentsel D6nUgum ve Geligim Alantnda;

21.L.3 pafta, 2270 ada bolgesinde imar planrnda Trafo lejandlr alan bulunmaktadtr. SOz konusu Trafo

lejandlr alanrn Serbest Nizam, TAKS: 0.40, KAKS: 2.40, Hmax. 30.50 m. lejandlr alana dahil edilmesi;

2270 ada,33 parsel bolgesinde imar planrnda bulunan Sosyo-Kultirrel Tesis Alanr-Spor Tesisleri

Alanr lejandr sahanrn batl boli.lmUnde Trafo lejandlr alan dilzenlenmesine yonelik imar plant

degigikliginin (UiP-9420,47), 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyartnca onaylanmaslna

igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMIN 20 MADDES:NIN:
illmiz merkez Lala Huseyin Pasa Maha‖ esl,20L2pafta,

p anl deoi§ ik10 kOnusunun mOzakeresi,o duounu belrten Meclis
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slayt gdsterisi ile bidikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mi.rzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

ilimiz merkez Lala HUseyin Paga Mahallesi, 20.L.2 pafta,2252 ada,3 parsel bolgesinde imar
planr degigikligi, dosyasr incelendi, yaprlan g6rUgmeler sonucunda;

Emlak ve istimlak MUdiirlUou'nun 26.04.2016 tarih, 1528 sayrlr yazrsr etud edilmigtir. Lala

Huseyin Paga (Osmangazi) Mahallesinde bulunan mevcut Kentsel DOnUgUm ve Geligim Alanrnda;
2278 ada,4 parsel bolgesinde imar planrnda Trafo lejandh alan bulunmaktadrr. SOz konusu Trafo
lejandlr alanrn Serbest Nizam, TAKS: 0.40, KAKS: 2.00, Hmax: 30.50 m. lejandlt alana dahil edilmesi,
buna kargrlrk Lala Htjseyin Paga Mahallesi, 20.L.2 pafta,2252 ada,3 parsel bolgesinde Trafo lejandlt

alan dUzentenmesine yonelik imar planr degigikliginin (UiP-9420,48); 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun
8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 21. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 21.M.3 pafta, '1964 ada, 10-11 parsel alantnda imar

planr degigikli$i konusunun mtlzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yaztlartn
slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mtrzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

ilimiz merkez, Gaybi Efendi Mahallesi, 2'1.M.3 pafta, 1964 ada, 10-1 1 parsel alantnda imar

planr de!igikligi, miiracaat dosyasr incelendi, yaptlan g6riigmeler sonucunda;

01.04.2016 tarih, 1431 kayrt nolu dilekge etUd edilmigtir. Gaybi Efendi Mahallesi, 21.M.3 pafta,

1964 ada, 10 ve 11 nolu parsel alanrnda uygulama imar planrnda Bitigik nizam 3 kat konut lejandlt

alan; naztm imar planlnda Mevcut Konut Alanlarr (ytiksek yogunluk) le.jandlr alan bulunmaktadlr. SOz

konusu parsellerin bulundugu alan 6306 saytlr Afet Riski Altrndaki Alanlartn DOnUgttrritlmesi Hakktnda

Kanun kapsamrnda 17t0412013 tarih ve 2013/4678 sayrlr Bakanlar Kurulu Karart ile belirlenen Riskli

Alan iginde kalmaktadtr. Gaybi Efendi Mahallesi, 21 .M.3 pafta, 1964 ada, 10 ve 1 1 nolu parsellerin

kuzeyinde bulunan TCDD mUlkiyetindeki tagrnmazla guyulu oldulu tespit edilmigtir. Ancak, soz

konusu b6lgede imar uygulamast yaprlmrg olup, imar parselleri olugtulundan; guyunun giderilmesi

amacryla imar hattrnrn mtilkiyet srnrrr esas alrnarak duzenlenmesine yonelik uygulama imar plant

degigikliginin; (UiP-9420,49) 3194 Saytlt imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca onaylanmastna,

igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 22. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Evliya Qelebi Mahallesi, 84 pafta, 624 ada, 17 parsel alantnda imar plant

degigikligi konusunun miizakeresi, oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yaztlarrn slayt

goiterisiite birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Evliya Qelebi Mahallesi, 83 pafta, 624 ada, 17 parselde imar plant de$igikligi,

mirracaat dosyast incelendi, yaprlan gOrUsmeler sonucunda;

22.02.2016 tarih, 738 kaytt nolu dilekge etUd edilmigtir. Soz konusu dilekge; "... parselimizin

yaklagtk 140 m2 civarrndaki kesimin yola terk yaprlmast ve 34 parsel Uzerindeki yaplnln Eevre

tegekkuliinden dolayr 5 m. gekece!imizden biiytrk bir hak kaybrmrza neden olmaktadrr. imar plan

tetkikinden de anla$rlacaot Uzere arka bahge mesafesi brraktlmadan yaprlagma teklifimizin

degerlendirilmesi ve bu yonde plan tadilatrnrn yaprlmastnt talep ediyoruz." geklindedir. Evliya Qelebi

Mahallesi, 83 pafta, 624 ada, 17 parsel alanrnda imar planrnda Bitigik nizam 4 kat konut lejandlt alan

bulunmaktadrr. Daha once soz konusu bolgede yaprlan lmar planr degigikligiyle parsel alantntn bir

bol1mtt yol alanrnda kalmrg ve bu kesim kamuya bedelsiz terk edilmigtir. Evliya Qelebi Mahallesi, 83

pafla,624 ada, 17 nolu parsel alanrnda talep edilen imar planr deoiqiklioi; parsel alantnda arka bahqe

mesafesi brraktlmasr gerektili, yapllaqma duzeni bozulaca$r ve yoQunluk artrqr meydana gelecegi

nedenleriyle reddine;
Evliya Qelebi Mahallesi, 83 pafta, 624 ada,17 nolu parsel alantnda maoduriyetin giderilmesine

yOnelik olaraki sOz konusu parse‖ n altyapl hizmet bede‖ eri ve otopark bedell konusunun Belediye

Encumenitaraindan deoe‖ endinimedne,、 aret降 yapllan oメ ama SOnucunda oy Ы‖屯iitt karartrり |
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GUNDEMiN 23. MADDESiNiN:
llimiz merkez Lala Huseyin Paga Mahallesi , 20.M.4 palta, 2549 ada do$usunda bulunan

alanda imar planr degigikli$i konusunun muzakeresi, oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konu
hakkrnda yazrlarrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Lala Htiseyin Paga Mahallesi , 20.M.4 pafta, 2549 ada dolusunda bulunan
alanda imar planr degigikligi, dosyasr incelendi, yaprlan gorugmeler sonucunda;

Fuat PaSa Mahallesi Muhtarr'nrn 15.04.2016 tarih, 1695 kayrt nolu dilekgesi etud edilmigtir.
Lala Hi.rseyin Paga Mahallesi, 20.M.4 pafta, 2549 nolu ada bolgesi 6306 sayrlr Afet Riski Alttndaki

Alanlarrn Ddni.rgturulmesi Hakkrnda Kanun kapsam,rrda 1710412013 tarih ve 2013/4678 saytlt

Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen Riskli Alan iginde kalmaktadrr. 2549 nolu adantn dolusunda imar
planrnda bulunan yol alanrnda 5"5 m.dlgUlerinde Muhtarlrk Binast Alant duzenlenmesine ydnelik imar

planr deoisikliginin (UiP-9420.50), 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca

onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEM|N 24. MADDES|NiN:
ilimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 2731 ada, 3 parselde ilave mevzii imar plant yaptmt

konusunun mUzakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yaztlarn slayt gosterisi

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

ilimiz merkez, Hamidiye Mahallesi, 2731 ada,3 parselde ilave mevzii imar plant yaptmt,

muracaat dosyast incelendi, yaptlan gorugmeler sonucunda,

26.1O.2015 latlh, 4746 kayrt nolu dilekge ve Defterdarlrk Milli Emlak Mud0rlU0U'nirn

02.03.2016 tarih, 2503 sayrlr yazrsr etud edilmigtir. Mijlkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 4.438,74 m2

yuzolgum0ndeki Hamidiye Mahallesi, J23b10c4c pafta, 2731 ada,3 parsel nolu tagtnmaztn

bulundugu alan Belediye stntrlan igerisinde kalmakta olup; s6z konusu alanda nazlm ve uygulama

imar planr bulunmamaktad tr. 562 konusu parsel alanrnda konut bolgesi olarak ilave mevzii imar planl

haztrlanmast amacryla, idaremizce yasal mevzuat gergevesinde gerekli t0m ettidlerin yaptlrrlmastna;

1-Karayoilarr 14. Bolge Miidi.rrlugU Bursa,2-DSi 34. $ube Mtrdtrrluoir Ktrtahva,3-BOTA$ Do$al Gaz

lgletmeleri Bolge Mi]diirlirgu Ankara,4-il Telekom Mudurluoi.i Kutahva, S-Bilim, Sanayi ve Teknoloji il

MudUrlugu KUiahva. 6-il Kultur ve Turizm Mi.rdtrrlugu / Mtize MudurlugU Kutahva, T-il Ozel idaresi

Genel Sekreterlioi Kutahva, 8-Qevre ve $ehircilik il Mudurluoi.r Ki.rtahva, 9-TE|AS Tiirkiye Elektrik

itetim n.g. 6.iletim Tesis ve lgletme Grup MUdtrrlugU Kutahva, 1O-Osmangazi Elektrik Dagtttm A.$

Proje ve Tesis MUdurltrgu Kutahva, 1 1-Orman Bolge Mudirrlu0u Kutahva, 12-Gtda, Tartm ve

Hayvancrlrk ll Mudirrlugu Kutahva, 13-il SaOlrk Miidurlugir Kiitahva, 14-Orman ve Su igleri Bakanh!r

K0tahya gube Mudurliroir Kutahva, 1s-Kirtahya Belediyesi: A) Fen igleri Mudurlirou, B) Su ve

Kanalizasyon igleri Mtrdi.rrlugir, C) Sallrk igleri MUdUrlugU, 16-il Afet ve Acil Durum MUdurli.rOii

Kutahva, 17-Qinigaz Do$algaz Dagrtrm A.$. KUtahya gube MUdurlii!u, 18-Halk Sa0h0r Mirdurli.rOu /

Qevre ve Qalrgan Saglrgr Birimi Kutahva, 19-Orman ve Su igleri Bakanlr!r Su Yonetimi Genel

MudUrlUgU Ankara, 2o-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlrgr Maden igleri Genel MtidurlUgii Ankara,

Kurum ve Kuruluglardan imar planrna esas gorugler alrnmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy

birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 25. MADDESiNiN:
Belediye Meclisinin 04.01.2013 tarih, 34 sayrlr kararr ile onaylanan Evliya Qelebi Mahallesi, 80

pafta, 627-2786-2787 nolu adalar b6lgesinde yaprlan 2299 nolu imar planl degigikliginin iptal edilmesi

konr.rnrn mtrzakeresl, olduounu belirten Meclis Bagkant bu konu hakklnda yazllarln slayt gOsterisi

ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yapllan mi.lzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belejiye Meclisinln 04.01.2013 tirih, 3a sayrh kararr ile onaylanan Evliya Qelebi Mahallesi, 80

pafta, 627 -27 g6-2787 nolu adalar bOlgesinde yaprlan 2299 nolu imar planl deQigikliginin iptal edilmesi,

dosyasr incelendi, yaptlan gorugmeler sonucunda;

Belediye l\ileclisinin 04.01.2013 tarih, 34 saytlt karart ile; Evliya Qelebi Hastanesi

alan 627,2786,2787 nolu adalardaki Bitigik nizam 3 kat konut lejandh alanlar ve aralarlndaki yolr 70 1L8

yer



alanlannrn Rezerv Saglrk Tesisi Alanrna donugttirUlmesine yonelik imar planr degigikligi il Saglrk
MiidurlUoU'nden uygun gortr9 ahnmasr kaydryla onaylanmrgtr.

Ktitahya ili Kamu Hastaneleri Birligi Genel sekreterligi'nin 27.01.2015 tarih, 658 sayrh yazrsrnda;
"...mulkiyeti gahrslara ait 80 pafta, 627, 2786, 2787 nolu adalarda kayrtlr; imar plantnda "Rezerv Sagllk
Alanl" olarak aynlmrg taglnmazrn kamulagtrrma <ideneklerinin yetersizli0i nedeni ile kamulagtrrrlamadl0l;

Hazineye ait tagrnmazlarla takasrnrn da miimktin olmadrOr, KUtahya Valiligi it Saglrt< Mudiirlii00'nUn

10.11.2014 tarihli ve 7912 sayrlr yazrsr ile de bahse konu ta$rnmazlann hissedarlannrn maodur olduklart

belirtilerek tagtnmaztn plan tadilatt yaprlmak sureti ile Saolrk Alanrndan gtkartrlmast yonUnde

BakanhOrmrzrn gortl$U istenmigtir..." hususlan belirtilmigtir. Kutahya Valiligi ll Planlama ve Koordinasyon

MUdUrlUgU'nUn 19.02.2016 tarih, 1713 sayrlr yazrsr eki Qevre ve $ehircilik Bakanltgt Altyapt ve Kentsel

DonUgum Hizmetleri Genel MUdurlu0U'nUn 15.02.2016 tarih ve 1496 saytlt yazrsrnda; "...Yukarrda

zikredilen hUkUmler uyannca, anrlan Kanun kapsamrna giren uygulama alanlartnda (riskli alan veya rezerv

yapr alant) yaprlacak donUgUm uygulamalarrna yOnelik i9 ve iglemler igin kaynak tahsisi yaptlabilmektedir.

.....ilgi yaztntza konu edilen kamulagtrrmaya iligkin kaynak ihtiyacrnrn 6306 saytlt Kanun'un amact da

gozetildi$inde dogrudan Kanun kapsamrnda yaprlacak uygulamalara iligkin olmamastnrn yanl srra,

kamulagttrmaya konu edilen binalarrn 6306 sayrlr Kanun kapsamrna giren uygulama alanlarlnda yer

almamasr ve binalarrn kamulagtrrrlmast anrlan Kanun'un amacrna hizmet eder nitelikte olmamasl

nedenleriyle soz konusu talep 6306 sayrlr Kanun kapsamtnda delerlendirilememektedir." hususlart

belirtilmigtir.
Bu nedenlerle; Belediye Meclislnin 02.08.2013 tarih, 380 sayrh kararryla onaylanan 2234 nolu imar

plant degi$iklioi ile soz konusu bdlgede duzenlenen 30 m.'lik yol nedeniyle bir bolumu yol alantnda kalan

627 ada,9 nolu parsel ve 2786 ada, 1,2,3,4,5, 6, 7, I nolu parsellerin kuzey bolumlerindeki yol alant

sabit tutulmak kaydryla; Belediye Meclisinin 04.01.2013 tarih, 34 saytlr kararlyla onaylanan Evliya qelebi

Mahallesi, S0 pafta, 627-2786-2787 nolu adalar bolgesindeki 2299 nolu imar planr degigikli0inin iptal

edilerek soz konusu alanda imar planr degigiklioinden onceki Bitigik nizam 3 kat konut ve yol alanlartndan

olugan imar plantntn uygulanmastna, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birliQi ile karar verildi.

GUNDEMiN 26. MADDESiNiN:
ilimiz merkez istiklal Mahallesi, 63 pafta, 766 ada, 22 parselde imar plant degigikli0i

konusunun mgzakeresi, oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yaztlartn slayt gOsterisi

ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan milzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz- merkez istiklal Mahallesi, 63 pafta, 766 ada, 22 parselde imar planr degigikligi

konusunun daha detaylr incelenmek Uzere imar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine

igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMIN 27, MADDES|NiN:
ilimiz merkez Alayunt Mahalle Yerlegik Alanr imar planlartnda 18. Madde imar Uygulamast

yaprlacak alanlarda Nazim ve Uygulama imar Planr de$igikligi konusunun muzakeresi, oldu0unu

beiirten Mectis Baqkanl bu konu 
- 
hakkrnda yazrlartn slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin

ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya. sundu ve;

ilimiz'merkez, Alayunt Mahalle Yerlegik Alanr imar planlartnda 18. Madde lmar Uygulamasl

yaprlacak alanlarda Nazrm ve Uygulama imai Planr degigikligi konusu gdrUgUldij, yaprlan gorugmeler

sonunda;
Belediye Meclisimizin 0411112014 tarih 381 sayrlr kararryla onaylanan Alayunt Ivlahalle Yerlegik

Alanr imar pljnlarrnda halihazrrda okul binalannrn bulundugu alantn do!usundaki ve kuzeybattstndaki

1g. Madde imar Uygulamasr yaprlacak alanlarda halihazrrdaki bazr yapiar ve Alayunt Tartm Kredi

atifi Hizmet Binast yol alanlarlnda kalmaktadtr.
Konut alanlarrnrn ioplam mikta, degigmeyecek ve park alanlartnrn toplam miktarl artacak

Kooperatifi Hizmet

§ekilde,ha‖ hazlrdaki yapllann mumkun OlduOu kadar yol alanlannda kalmamas 19in park,yOl,konutV‐ '｀ '‐
~'''~Ⅲ  ~~… ―´  ′―

「

~~    ~         ツ       ´

ve T2 1elandll alanlarln duzenlemesi: Akaryaklt Sati§  istasyonunun kuzey bOlgesind9kl 1 0 metrelik

yollarrn iaydrrrlmast, kaydr.lan yolla.n batrslndaki 10 metrelik yolun 12 metreye 9rl

itf Ogretim Tesisleri aianrnin kuzeybatrsrndaki 1O metre yolun 7 metreye, 12 metre yolun '10

17 rnetre yolun 12 metreye du§ urulmesi,Tarim Kredi Kooperatin Hizmet Binasinin bulunduou
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bOlgedeki kuzeydogu-gUneybatr yOnUndeki 12 metre yolun g uneydo! u-kuzeybatr yonirnde 10 metreye
dUgorUlmesi, park ve konut alanr arasrnda 10 metre yol duzenlenmesi, kanala bitigik 10 metre yolun 5
metreye duqurulmesi ydnlerindeki 1/1000 Olgekli Uygulama imar Planr degisiklili ile bu Uygulama
imar Planr degigikli0indeki di.izenlemelerin Nazrm imar Planlanna aktarrlmasr yonUndeki 1/5000
olgekli Nazrm imar Planr degigikliginin (UiP-6560,4-NiP-6557,4),3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b
maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 28. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Krrgrllr Mahatle Yerlegik Alanr 1/5000 Nazrm ve 1/1000 Uygulama imar Planr

yaprmr konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Ba$kanr bu konu hakkrnda yaztlann slayt
gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mirzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez, Krrgrllr Mahalle Yerlegik Alanr 1/5000 Nazrm ve 1/1000 Uygulama imar Plant yaptmr,
dosyasr incelendi yaprlan gorugmeler sonunda,

Sdz konusu Krrgrlh Mahallesi yerlegik alanrnda; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 90 sayrlr
karanyla 1/5000 Naztm imar Planr ilgili Kurum ve Kuruluglardan goriig alrnmasr ve imar plantna esas

Jeolojik-jeoteknik etud yaprlmast kaydryla, onaylanmrgtr. Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih,474 sayrlr

karanyla da yol alanlan, ilkogretim tesisleri, ibadet yeri alanlan, resmi kurum alanlan, Sagltk Tesisleri alant,
sosyo-kulturel tesis alanlarr, belediye hizmet alanlan, aktif yegil alanlar ve meskun konut bolgesinde bitigik

nizam, 3 kat ve geligme konut bolgesinde ayrtk nizam konut alanlarl(T.A.K.S: 0 35, K.A.K S: 1,05, 3 kat)'
olarak planlanmalni ycinelik 1/1000 Uygulama imar Planr ve 1/5000 naztm imar planlartntn revizesi: ilgili

Kurum ve Kuruluglardan gorug alrnmasr, imar planrna esas jeoloJik, jeoteknik et0d yaptlmast kaydlyla
onaylanmtgtt. Bahse konu Nazrm imar planlan etud edildiginde kamu kurum ve kurulug gortlglerine ayklrl
olarak diizenleme yaptldtgt, alanlarrn kadastral durumlaflntn altlrk olarak kullantlmadan tasarlmlarln
gergeklegtirildioi gorulmug 

-ve 
01.11.2013 taih 474 sayrlr karartyla onaylanan Uygulama imar Planlarr

hazrrlanrp askr iglemi tamamlanmadr0rndan soz konusu planlar bu yUzden yUrilrliloe girmemigtir.

Krrgrllr Mahallesi imar Planr yaptmt konusu ile ilgili kamu kurum ve kurulug gorUqleri,.ilgili
dokUmanlai, m[.lracaatlar, bilgi ve belgeler etud edilerek plan yaprmr galtgmastnda deoerlendirilmigtir. lmar
planlna esas jeolojik-jeoteknik etLtdler yaptrnlmrl olup yerlegime uygun olmayan alanlara rastlanllmam lgtlr.

planljma alant 358.627 m2 ve Ongorulen nufus 4.460 kigidir. l/ahallenin halihazrrda yaprlarrn

yo$un bulundu$u bolgeleri; mahalle yerlegik alanl (nazlm ve uygulama imar planslz) olarak belirlenerek,

ko-nut ve Ticardt+Konut bolgelerinde Ayrrk-Nizam (T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.05, 4 kat), Parklar, ilkokul alanr

(T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yengok:16.50m 4 kat, serbest Nizam), saolrk Tesisi Alanlarr (T.A.K.S:0.50,

k.R.f.S:Z.OO Yengok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Cami alanlarr (T A K.S:0.50, K.A.K.S:2.00-

T.A.K.S:0.60, K.A.K.S:2.40 Yengok:Serbest, serbest Nizam), Belediye Hizmet Alanr (T.A.K.S:0.50,

K.A.K.S:2.00 Yengok:16.50m 4 kat, serbest Nizam), Mezarlrk Alanr, Yol alanlart, pasif yegil alan v.b

lejandlr sahalar dirzenlenmesi, 18. Madde imar Uygulamast yaprlacak alanlarln belirlenmesi ve Kamu

kurum ve kuruluglalndan gelen gOrUglerin plan notlanna aktanlmast ve planlarda belirtilmesl yonlerindeti

Krrgrllr Mahallesine ait 1/5-000 olqekli Nazrm imar Planr ve 1/1000 olgekli Uygulama imar Planrnrn (UlP-

192]31-Nip-j9232), 3,194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmastna igaretle

yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 29. MADOESiNiN:
ilimiz merkez Zr!ra Mahalle Yerlegik Alanr imar planlanna askl siiresi dahilinde yaptlan

itirazlarrn degerlendirilmlsi konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis. Bagkanl bu konu

hakkrnda y"rilarrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yapllan mtrzakerelerden

sonra konuyu oya sundu ve;

Beledive Meclisimizin 01/03/2016 tarih, 106 sayrlr kararryla onaylanan Zrgra Mahalle Yerlegik Alant

Nazrm ve Uygulama imar Planlanna askr sUresi dahilinde gelen itirazlartn de0erlendirilmesi konusu

gorirgUldij, yapllan gOri.lgmeler sonunda;
12t04t2016 tarih ve 1617 kayrt nolu, 13t04t2016 tarih ve 1653 kayrt nolu, 1310412016 tarih ve 1663

kayrt nolu, lSlO4l2Oj6 tarih ve 171i kaytt nolu Ztora Mahalle Yerlegik Alanl imar planrna itiraz dilekqeleri

buiunmaktadrr. Askr sUresi dahilinde yaprlan itirazlar, ilgili bilgi, belge ve mUracaatlarln tamaml etild

edilmigtir.
Zrgra Mahalle yerlegik alant imar Planlanna yaprlan itiraz dilekgelerinde; Planlama alanl igerisine

Krsmi otaiak giren parsellerin tamamrnrn imar planlarr iqerisine allnmastndan, imar planlnda duzenlenen

park alanlannin bazllann n yennin deOi,1百 lmesinden,maha‖ enin mevcut Cami ye百
11e,,1子 ,nleren製

bami alanrnrn birbirine yikrn olmisrndan ve di.izenlenen Cami alantntn mahallenin

duzenlenmesinden bahsedilmektedir.
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Belediye Meclisinin 0110312016 tarih ve 106 sayrlr karan ile ZVa Mahalle Yerlegik alanr 1/5000 dlqekli
Naztm ve 1/'1000 Olgekli Uygulama imar Planlarr onaylanmrgtrr. Soz konusu planlar ilgili Kamu kurum,
kurulug g6ru9leri, ilgili dOkUmanlar, bilgi, belge ve mUracaatlar et0d edilerek planlama galrgmasrnda
degerlendirilmigtir.

Koy tuzel kigiliklerinin kaldrfllarak Mahallemiz olan yerlegik alanlaflnrn tamamlnda; genel yaklagrm
olarak, 18. Madde lmar Uygulamasrnrn yaprlacaQr yerlerde D.O.P oranrnrn %40 rgegmemesi hususu goz
cinune alrnarak Yogunluk degeri E:1.05 olarak konut bolgelerinde belirlenmigtir. Sehven yaprlan hatadan
dolayr Zr0ra l\ilahallesi Demiryolu gUneyindeki D.O.P oranr %40 rn uzerinde hesaplanarak planlama
yaprlmrgtrr.

Sehven yaprlan hata goz onUnde bulunduruldugunda ve Askr sUresi dahilinde gelen itiraz
dilekqeleri degerlendirildigin de', 1310412016 tarih, 1663 kayrt nolu dilekgede bahsedilen; Zrora Mahallesi
meskun alanrnrn kuzeyinde kalan 2 parsel numaral tagrnmazrn bulundulu bolgedeki park alanrnrn sOz

konusu 2 parsel numaralr tagrnmazrn do$usunda dUzenlenmesi, ZrQra l\/ahallesi gUneyindeki Ticaret
Konut Alanrnrn; Cami Alanr (Serbest Nizam, TAKS:O.50, KAKS:2.00, Yengok: Serbest) lejandlt alan olarak
duzenlenmesi, Zrgra Mahallesi 586 parsel numaralr alandaki Cami Alanrnrn ve 7 metrelik yol alantntn Ayrtk
Nizam 4 kat T.A.K.S:0.25 K.A.K.S:1.05 lejandlr Konut Alanrna dahil edilmesi, 1310412016 tarih 1653 kayrt
nolu dilekgede bahsedilen; Zrora Mahallesi 585 parsel numaralr ta$rnmazrn kuzeydoousundaki bolgede
Park Alanr di.]zenlenmesi, Demiryolu guneyindeki park ve yol alantnrn Ayrlk Nizam 4 katll T.A.K.S:0.25
K.A.K.S:1.05 lejandlr konut alanrna dahil edilmesi ve 18. N/adde lmar Uygulamast Yaptlmastntn Zorunlu
Olduou Alan Srnrrrnrn dUzenlenmesi ydnlerindeki '111000 olgekli Uygulama lmar Plant ve bu imar plant

kararl-arrnrn 1/5000 olgekli Nazrm imar Planrna da aktanlmasr yonlerindeki 1/5000 olgekli Naztm imar
Planrnrn (UiP-17876.1-NiP-17878,1). 3194 sayrlt imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca
onaylanmasrna,

ZtOra lvlahalle Yerlegik Alant imar planlarr,2009 yrlrnda belirlenen Mahalle Yerlegik Srnlrl PIan

aragttrma stntn kabul edilerek kurum, kurulug g0rugleri alrnmrg ve imar planlartna esas jeolojik-jeoteknik

et1dler bu aragtrrma srntn igerisinde yaprlmrgtrr. Bu nedenle 1210412016 tarih, 1617 kaytt nolu ve

15104t2016 tarih 17'l 1 kaylt nolu itiraz dilekQesinde belirtilen parsellerin imar planlart igerisine allnmasr

yoni.indeki itirazlarrntn reddine igaretle yapllan oylama sonucunda oy birli0i lle karar verildi.

GUNDEM|N 30. MADDES|NiN:
ilimiz merkez Alipaga Mahallesi, 5 pafta, 641 ada, 9 nolu parsel alantnda imar planr degigikligi

konusunun mUzakeresi, oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yaztlartn slayt gosterisi

ile blrtikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Alipaga Mahallesi, 5 pafta, 641 ada,9 nolu parsel alanlnda imar plant degigikligi,

dosyasr incelendi, yaprlan g0rugmeler sonucunda,

Alipaga Mahallesi, 5 pafta, 641 ada, I nolu parsel ile ilgili; 24.03.20',16 tarih, 1302 kaytt nolu

dilekge etud edilmigtir. I nolu parselde, imar planrnda konut lejandlr sahada, T2 (Talebe baolr olarak

gerektiginde bUti..rn katlan ticari amagla kullan rlabilecek yapr nizamt) lejandrnrn eklenmesi; "Yapl

yogunluOunu deOigtirmemek amactyla, bahge mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yaptlamaz,

plan degigikliginden onceki imar planrnda belirlenen bahqe mesafelerine, T2 uygulamaslnda da aynen

uyulacaktrr." plan notu belirlenmesine yonelik uygulama imar planr degigikliginin (UiP-9420,51); 3194

Sayrl imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmaslna, igaretle yaprlan oylama sonucunda

oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 31. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Hacrazizler Mahallesinde; yerlegik alan belirlenmesi ve J24A1 1B3C- J24A11C2B

paftalarda yol ile ilgili imar planr yaprmr konusunun m0zakeresi, oldulunu belirten Meclis Bagkant bu
'konu 

haklrnda yazrlarrn slayi gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan

muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

ilimiz merkez, Hactazizl.')- Mahallesinde; yerlegik alan belirlenmesi ve J24A1 1B3C-

paftalarda yol ile ilgili imar plant yaplml dosyast incelendi, yaptlan
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Belediye Meclisimizin O1.12.2O15 tarih ve 468 sayrlr kararryla, Hacrazizler Mahallesinde, 2617,
26'18 nolu adalar bolgesinde 358 hektarlrk alanda ve baglantr yolunda, (ayrrk nizam 2 kat - TAKS:
0.25 - KAKS: 0.50 lejandlr) konut sahalan{icaret alanlan ile gerekli sosyal ve teknik altyapr (egitim

tesisleri, sosyal ve agrk yegil, saghk tesisleri, sosyal ve kUlturel tesisler, ibadet , Teknik Alt Yapr)

alanlan olarak imar planlarrnrn hazrrlanmasr iEin; ilgili Kurum ve Kuruluglardan imar planrna esas
gdrUgler alrnmasr, imar planrna esas jeolojik-jeoteknik etUd yaptrnlmasr, uygun gorUlmUqtu.

Gunumuze kadar idaremize iletilen, Kurum ve Kurulug gorugleri etud edilmigtir. imar planr yaprmr

aragtrrmasr yaprlan alan iqerisinde, Hactazizler Mahallesinin meskun dokusu da yer almaktadrr.
Hactazizler Mahalle Muhtarlrgrnrn 09.02.2016 tarih, 533 kayrt nolu muracaatr etud edilmiQtir. Soz
konusu mUracaatta imar planrnrn bittigi yerden baqlayarak, yol alanr olugturulmasrna yonelik imar
planr yaprmr, talep edilmigtir.

Hacrazizler Mahallesinde, mevcut yaprlarrn olduQu bolgede, Mahalle Yerlegik Alantntn (imar
plansrz saha) belirlenmesi, Mahalle Yerlegik Alanr igerisinde, idaremize iletilen TE|A$ Enerji iletim
Hattryla ilgili; "Elektrik Kuvvetli Akrm Tesisleri Yonetmeligi ve itgili mevzuata uyulacaktr, Enerji iletim
Hat Giizergahrnda TEIA$'n goru$u attnmadan uygulama yaptlmayacaktff. Enerji iletim Hatttna ait

emniyet koridorundaki yap agmalar oncesinde TEIA$' tn gori)$i) aranacakllr. " kogulunun

uygulanmasr, Mahalle Yerlegik Alanr drgrnda, Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih ve 468 saytlt

kararryla, imar planlarrnrn hazrrlanmasr igin galrgma yaprlmasr uygun gorulen ilgili di$er alanlar igin, il

Grda Tarrm ve Hayvancrlrk MudtirlU0u'ne bagvurulmastna;
imar planrnrn bittigi yerden baglayarak, J24A'1 1B3C- J24A11C2B paftalarda Sallrk Tesisleri

Alanr bOlgesine kadar, 25 metrelik yolun halihazrr yol alanrnda olugturulmast, kavgak alantntn

dUzenlenmesi, orman ile ilgili kurumdan gorug alrnmadan uygulama yaptlamaz, plan notunun

belirlenmesine yonelik, ilave uygulama ve nazrm imar planrnrn (UiP-19234-NiP-19236); 3194 Sayrlr

imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy

birli0i ile karar verildi.

GUNDEM|N 32. MADDES|NiN:
ilimiz merkez 30 Agustos Mahallesi, 100 pafta, 802 ve 803 nolu adalarda imar planl degigikligi

konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazlarn slayt gosterisi
jle birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez 30 Agustos Mahallesi, 1OO pafta, 802 ve 803 nolu adalarda imar plant degigikligi.

dosyasl incelendi, yaptlan gorirgmeler sonucunda;

il Ozel idaresinin 18.04.2016 tanh, E.4771 saytlr yazrstyla, 30 Agustos Mahallesi, 100 pafta,

802 ve 803 nolu adatarda imar planr degigikli$i talebi yaprlmrstrr. il Milli E0itim MUdurlu0UnUn

27.O4.2016 laih, 4694144 saytlt yaztsryla, soz konusu alanda elitim hizmetleri alantntn belirlenmesi

istenmigtir. Su ve Kanalizasyon igleri M0dUrliLguni.rn 02.05.2016 tarih, 663.09/842 saytlt yaztstyla ilgili

kogullar iletilmigtir.
30 Agustos Mahallesi, 100 pafta, 802 ve 803 nolu adalarda; Konut Alanr (Blok Nizam - 4 kat),

Termik Sitesi Misafirhanesi (Blok Nizam - 4 kat) , Qocuk Bahgesi ve Yol alanlartnda, yerlegime uygun

olmayan alan bahge alanrnda brrakrlarak , Elitim Hizmetleri - Temel Elitim (ilkokul + Ortaokul) Alanr.

yengok: 21 m. , 4 kat, serbest Nizam, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60 lejandlr alanrn olugturulmast, Eocuk

bahEesi, park, dogal gaz bolge regUlatoru sahasr, yol ve otopark alanlartntn duzenlenmesi, "yapl

ruhsatt agamastnda Su ve Kanalizasyon igteri Mi)duilnQUnden kanalizasyon hat ve deplase edilecek

01B0 iEmesuyu hattt hakktnda gor0g attnacakt r." geklinde plan notunun olugturulmasl, yOnlerindeki

uygutama imar ptanr degigiktigi ile ilgili nazrm imar planr deoiqiklioinin(UiP-9420,53 - NiP-9422,56),

3194 Saytlt imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmastna igaretle yaptlan oylama

sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 33. MADDESiNiN:
ilimiz merkez ytldrnm Beyaztt Mahallesi, 584 ada, 101 nolu parselde imar plant de$

konusunun muzakeresi, olduQunu belirten Meclis Baqkanl bu konu hakktnda yazllarln slayt

le bir kte bi19i verirnesinin ardlndan ve yapl an muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei
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ilimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 584 ada, 101 nolu parselde imar planr deoiqikligi
konusunun daha detaylr incelenmek Uzere imar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 34, MADDES|NiN:
ilimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 109 pafta, 688 adada, 30 Agustos Mahallesi, 106

pafta,561 adanrn gUneybatrsrnda imar planr deligiklikleri konusunun muzakeresi, oldulunu belirten
Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazlann slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yrldrrm Beyazrt Mahallesi, 109 pafta, 688 adada, 30 A0ustos Mahallesi, 106

pafta,561 adanrn gUneybatrsrnda imar planr de!igiklikleri konusunun daha detaylr incelenmek Uzere

imar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile

karar verildi.

GUNDEMiN 35. MADDESiNiN:
6306 sayrk Afet Riski Altrndaki Alanlarrn Donugturulmesi Hakkrnda Kanun ve 294214650 saytr

kamulagtrrma kanunu hUktrmleri gerelince ilimiz Parmak6ren Mah. 434O ada 1 parsel uzerindeki
yrgma kargir ev mUgtemilatl ve alaglarrn kamulagtrrma iglemlerinin 6'nci 5 ytlltk imar programtntn
2016 yrlr dilimine ilave edilmesi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu

hakkrnda yaalartr:| slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz Parmakoren Mahallesi, 4340 ada, 1 parsel numaralr tagrnmaz, Parmak6ren Mahallesi

Rezerv Alan Uygulama imar Planr igerisinde, E=1 ,20 Yen 9ok=18,50 m .olan Geligme Konut Alant

igerisinde kalmaktadtr.
imar ve $ehircilik MUdUrlu0ti'nun 27 .04.2016 tarih, 1 136 sayrlt yaztst ile; llimiz Merkez

Parmakdren Mahallesi srnrrlarrnda 6306 sayrlrAfet Riski Altrndaki Alanlartn Don0gturUlmesi Hakktnda

Kanun kapsamtnda Rezerv Yapr Alanr ilan edilen bOlge iEerisinde Hakkr YILDIZ'a ait YIQma Kagir Ev,

mugtemilatt ve agaglarrn bulundu!u, bahsi gegen yapr ve mtlgtemilatlartn, Parmakdren Mahallesi,

3164 ada, 1 parsel uzerinde iken bolgede yaprlan 3194 sayrlr imar Kanunu'nun 18. Maddesi

uygulamasr sonucu olugan parsellerden Parmakoren Mahallesi 4340 ada, 1 parsel numarall

tagrnmazrn igerisinde kaldrgr, dolayrsryla 3164 ada, 1 parsel numaralt ta9lnmazdaki "Azerindeki Bina

17618512450 T.C. Kimlik Numaralt Hakk YILDIZ'a alrllr. " gerhinin 4340 ada 1 parsel numaralt

ta$tnmaztn kayttlanna iglendigi belirtilerek, 6306 Sayrlr kanun kapsamtnda Parmakoren Mahallesi

srnrrlalnda bulunan Rezerv Yapr Alanr'nda konut imalatlarrna baglanaca!rndan dolayt 4340 ada, 1

parsel Uzerindeki Yr$ma Kagir Ev, Mugtemilatr ve Alaqlarrn kam ulagttrrlarak tagtnmaz uzerindeki

gerhin kaldrrrlmasr talep edilmig olup;

6306 sayrlr Afet Riski Altrndaki Alanlarrn DOniigtur0lmesi Hakkrnda Kanun ve 294214650 Saytt
Kamulagttrma kanunu hUkitmleri gerelince sdz konusu kamulagttrma iglemlerlnin 6 nct 5 ytlltk imar

programtntn 2016 yrlr dilimine ilave edilmesine ve tUm bu iglemler iEin Belediye Enclimeni'ne ve

Aet6diye Bagkanr'ni yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 36. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta 123 ada 153 parsel ve Meydan Mahallesi 25 pafta

533 ada 96 parsellerde bulunan dukkanlann 6n ve yan bahEelerinin kullan rlabilmesi .igin on kapatma

talepleri konusunun mtizakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanl bu konu hakkrnda yazrlarln slayt

lOsierisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mirzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;- 
ia"1. ve Bayrnirrlrk Komisyonu raporunda belirtilen vatandaglardan gelen on kapatma talepleri

incelenmig olup, yaptlan gorugmeler sonucunda;

ilimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 123 ada, 153 parsel ve Meydan Mahallesi 25 pafta,

maliklerinin noter onaylr muvafakati altnarak, binadan itibaren parsel snnnt geQmemek
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kapanrr katlanabilir camlt sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu taraftndan uygun gor lmesi gafttyla
ticari amaglr kullantlabilit" geklindeki kogulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasrna igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 37. MADDESiNiN:
llimiz merkez istiklal Mahallesi, 61 pafta, 394 ada, '17 parsel alanrnda imar planr deligiklili

konusunun mUzakeresi, oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda yazlarn slayt gosterisi
ile birlikte bilgi verrlmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

ilimiz merkez istiklal Mahallesi, 61 pafta, 394 ada, 17 parsel alanrnda imar planr degigikligi,
mUracaat dosyasr incelendi, yaptlan gdrugmeler sonucunda;

17.02.2O14 ladh ve 1754 kayrt nolu dilekge ettjd edilmigtir. istiklal Mahallesi, 61 pafta, 394

ada, 17 parsel alanrna Tl (Yalnrz zemin katr ticari amagla kullan rlabilecek yaptlagma) lejandt

eklenmesi talep edilmektedir. Soz konusu parsel, Koruma Amagh lmar Planr kapsamrnda Etkilenme

Gegig Alanr igerisinde kalmaktadrr. Parsel alanrnda yururlUkteki 1/1000 0lgekli uygulama imar
planrnda Bitigik nizam 3-4 kat konut lejandh alan; 1/5000 Olgekli nazrm imar plantnda Mevcut Konut

Alanlafl (Yuksek Yo!unluk) lejandlr alan bulunmaktadtr. istiklal Mahallesi, 61 pafta, 394 ada, 17 nolu

parsel alanrna T1 lejandt eklenmesine yOnelik imar planr de0igikli0i KUtahya Kultitr Varltklartnt

Koruma Bolge Kurulu'nun 27.04.2016 tarih ve 147 nolu toplanttstnda uygun gdrulmUs olup; sOz

konusu imar planr degigikliginin (UlP-16184,3-NiP-9422,54), 3'194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b

maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMIN 38. MADDES|NiN:
ilimiz merkez lstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 1-1 1-12 nolu parseller ve Lala Huseyin

PaSa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 235 nolu parselde imar planr degigikligi konusunun
milzakeresi, oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yaztlartn slayt gdsterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan mtizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez, istlklal Mahallesi, 61 pafta, 4O2 ada, 1-1 1-12 nolu parseller ve Lala HUseyin

Paga Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 235 nolu parselde imar planr degigikligi, muracaat dosyasr

incelendi, yaprlan gOri.lgmeler sonucunda;
Komisyonumuzun 19.04.2016 tarihinde, KUtahya Orman Bolge MUdUrli.lotl temsilcileri ve

Orman Genel MUdUrlirOu'nden uzman teknik personelin katrlrmr ile yaptlan toplantlslnda; mulkiyeti

Orman Genel M1rdUrlUOir'ne ait Kutahya, Merkez, istiklal Mahallesi, 61 pafta, 4O2 ada, 1-11-12 nolu

parseller ve Lala HUseyin Paga Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada,235 nolu parsel alantnda imar

planr degigikligi konusu gorttgulmugtijr. Bu toplantrda Kurum mevzuatr ve uygulamalart gerelince

mUlkiyeti Orman Genel MUdiirli.l!U'ne ait tagrnmazlardan imarla ilgili iglemler nedeniyle hiqbir gekilde

% 40'tan fazla bedelsiz terk yaprlmasrnrn mumk0n olmadrgr hususlart aqlklanmrgtrr. Bu hususlar da

goz OnUnde bulundurularak soz konusu parseller alanrnda aga$rda aglklanan imar planl degigikliginin

yaprlmasr, uygun gorulmUsttl.

istiklal Mahallesi, 61 pafta, 4O2 ada, 1-1 1-12 nolu parseller alanlnda imar plantnda bulunan

Orman ve Alaglandrrma MudurluOil Tesisleri lejandl alanda Menderes Bulvart'na cepheli kuzey

kesimde Bitiglk Nizam 6 kat, T2 lejandlt alan; guney kesimde Ayrrk Nizam 5 kat, T2, TAKS: 0.30,

KAKS: 1.50, Yenqok: 15.50 m. lejandh alan; dogu kesimde Park ve yol alanlarr dUzenlenmigtir. T2

lejandlr alanda yagayacak nufusun ihtiyacr olan yegil alan miktartnrn bir krsmt yerinde Park alanl

duzenlenerek kargrlanmrg; bir ktsml da 6306 sayrlr yasa kapsamrnda belirlenen Riskli Alan igerisinde

kalan Lala HUseyin Paga Mahallesi,20.M.1 pafta, 1765 ada, 235 nolu parsel alanrnda imar planrnda

bulunan Resmi Kurum, Hmax: 9.50 m. lejandh alanrn kuzey kesiminde Park alanl diizenlenerek

kargtlanmtgttr. Plan notlartnda, "- Lala Htiseyin Paga Mahallesi,20.M.1 pafta, 1765 ada,235 parsel

alantnda bulunan Park alanr ile lstiklal Mahallesi, 61 pafta, 4O2 ada, 1-1 1-12 parselde bulunan Pqqk

veyol alanlarr kamuya bedelsiz terk edilmeden istiklal Mahallesi,6l pafta,4O2ada,1-1 1-12Oarsel\
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bulunan T2 lejandlr alanlara ruhsat verilemez. - T2 lejandlr alanlarda planda belirlenen bahge
mesafeleri iginde zemin ve bodrum katlar yaprlamaz." hijkumleri bulunmaktadrr.
imar planr deoigikli0i sonrasr alan daorlrmr 9u gekildedir:

- istiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 1-11-12 nolu parseller alanrnda Bitigik nizam 6 kat T2
lejandlr alan 2.515 m2, Ayrrk Nizam 5 kat T2 lejandlr alan 4.710 m2, Park alanr 1.200 m2, yol alanr
2.549 m2, - Lala Huseyin Paga Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 235 nolu parsel alanrnda Park
alanr 2.935 m2, Resmi Kurum alanr 2.801 m2'di.

KUtahya Orman Bolge MUdUrlUgU'nUn 25.04.2016 tarih, 546 sayrlr yazrsrnda yukarrda

aqrklanan oneri imar planr degigikli0inin uygun gor|ldu0u belirtilmigtir. Soz konusu imar planr

degigikligi Kutahya KUltUr Varlrklarrnr Koruma Bolge Kurulu'nun 27.04.2016 tarih ve 147 nolu
toplantrsrnda tashih edilerek uygun gortrlmugtUr. Yaprlan tashih iglemi ile yapr yo$unlu$u de!igmeden,
kat adetlerinde brr dtizenleme yaprlmrgtrr. Buna gore soz konusu imar planr degiqikliginde Bitigik

nizam 6 kat, T2 lejandlr alanda kat adedi 4-7 kat qeklinde; Aynk Nizam 5 kat, T2 lejandlr alanda kat
adedi 4-6 kat geklinde dtizenlenm igtir. Orman Bolge MUdUrlir$tr'nun 28.04.2016 tarih, 935211

sayrlr yazrsrnda imar planr degigikliginin bu gekilde yaprlmasrnrn uygun gorUld[i00 belirtilmigtir.
Koruma Bdlge Kurulu tarafrndan tashih edilen dirzenlemeleri igerecek gekilde istiklal Mahallesi, 61

pafla, 402 ada, 1-11-12 nolu parseller ve Lala Huseyin Paga Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada,235
nolu parsel alanrna yonelik imar planr degigikliginin (UiP-9420.52-NiP-9422.55).3194 Sayrlr imar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile
karar verildi.

GUNDEMiN 39. MADDESiNiN:
Belediyemize ait BMC marka 1990 model,43 KT 347 plakalr hidrolik merdivenli itfaiye atazozi

ile ilimiz Gediz ilgesi cokler Belediye Bagkanlr!r'na ait Magrrus-Deutz marka 1964 Model 43 EY 584
plakalr itfaiye aracrnrn bedelsiz olarak kargrlrklr takas yaprlabilmesi igin Belediye EncUmenine yetki
verilmesi konusunun m0zakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yaztlartn slayt
gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemize ait BMC marka 1990 model,43 KT 347 plakalr hidrolik merdivenli itfaiye azz5zi
ile ilimiz Gediz ilgesi Gokler Belediye Bagkanlr!r'na ait Magrrus-Deutz marka 1964 Model 43 EY 584

plakalr itfaiye aracrnrn bedelsiz olarak kargrlrklr takas yaprlabilmesi igin Belediye Encumeni'ne yetki

verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

Giindemin 40. Maddesine kadar olan konular, meclis iiye tamsayrsrnrn (32 kigi), salt
gogunlugu olan 27 kisinin katrhmr ile g6rtiguldiikten sonra, Meclis uyelerinden SAL|H OZD_EN,

ENVER ERDOGAN, AziME NUR AKTA$ AKALIN, AHMET ULUCA, SERDA BAL YILDIZ, NEDIM
DELEN, YUSUF S6KMEN, EROL MERCAN, MUSTAFA EROL, AHMET UYGAR, GUL$AH
ARIKAN AKANDERE toplantrdan ayrtldtlar.

GUNDEMiN 40. MADDES|NiN:
Gelir tarifesinin '18.6.6. kod numarall baglrgrnda yer alan slcak su bedeli konusunun

muzakeresi. olduounu belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda yazrlann slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Gelir Tarifesinin 18.6.6' nct maddesinde yer alan;

18.6.6.1 . Belediye Taraftndan kiraya verilen mUlkler ve gehir merkezine yaptlan turizm

tesislerine dagrtrlacak srcak su bedeli (pompaj) nin (1 m3) 0,37 Krg olarak uygulanmasrna;
'18.6.6.2. Belediye Taraftndan kiraya verilen mUlkler ve gehir merkezine yaptlan

tesislerine da$rtrlacak srcak su bedeli (cazibe) nin (1 m3) 0,1 5 Krq olarak uygulanmaslna;

yaprlan oylama sonucunda toplanttya kattlanlartn oy birligi ile karar verildi.
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Gundem maddelerinin tamamlandrornr belirten Meclis Ba$kanr, Kutahya Belediyesi 2015 Mali
Ytlt Kesin Hesabtntn yeniden gorUgtrlmek Uzere 2.birlegimin 05.05.2016 Pergembe gUnu saat
18.30'da yaptlacagtnt tekrar belirterek alrnan kararlann hayrrlr olmasr temennisi ile uyelere ve
misafirlere tegekktir edip oturumu kapattt.

s 1.Bagkan Vekili

Belediye Meclis Uyesi
Selm DURMAZ
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