
Belediye Meclisimiz; 5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagtdaki gUndem
maddelerini goruSmek Uzere 3. donem 8. Olalan toplantrsrnr Belediye Meclis 1.Bagkan Vekili Nuri QETiN'rn
Bagkanlrgrnda 01.09.2016 Pergembe gunu Saat. 18.30'da uyelerden; 1-GALIp cULTEKIN, 2-CAFER CIHAT
CEYLAN, 3-BANU AKALTNOGLU 4-HALIT OGUZ ATAKAN, 5-EBUBEKIR ERDO6MU$, o-MUSTAFA AyDlN,
7-FATMA GUL, 8-FURKAN YILMAZ, g-MEHIVIET NAC| PEKCAN, 1O-RAMMAN YILDIRIM, 11.PINAR
AKBULUT, 12-SEL|M DURMAZ, 13-IVIUHAI\4I\4ED |KBAL GUNDEI\4, 14.$ULE UYKUN, 1s-SALIH OZDEN,
16-ENVER ERDOGAN, ,17- AHI\4ET ULUCA, 18-SERDA BAL YILDIZ, 1g-NEDIM DELEN, 2O.CEMAL AYDIN,
21-YUSUF SoKMEN, 2z-EROL MERCAN, 23-MUSTAFA EROL, 24-AHt\4ET UYGAR, 25-cUL9AH ARTKAN
AKANDERE' nin istirakleri ile yaptr.

Qogunlugun bulundu$unu belirten Meclis Bagkant oturumu agtt,

-lzin dilekqesi oldugunu belirten l\4eclis Bagkanr, Meclis Uyelerinden lvlurat HASER, Mehmet
OZDOGAN, Omer Faruk DURMAZ, Azime Nur AKTAS AKALIN'rn izin dilekgesinin okunmasrndan sonra, izinti
sayrhp sayrlmamasrnl oya sundu ve izinli saytlmalarrna oy birligi ile karar verildi.

GUndeme ilavesi istenilen 6nergeler tek tek okundu ve;
- llimiz merkez Ytldrflm Beyazrt Mahallesi, 556 ada 34 nolu, 804 ada 45 ve 46 nolu, 682 ada 30 nolu

591 ada 175 nolu, 592 ada, 3 nolu ile 593 ada 3 nolu, 681 ada, i7 nolu, 682 ada 18 nolu, 6g3 ada,12 nolu
parsel alanlannrn bulundugu bolgelerde, 681 adadaki park alantnda; imar planr degigiklikleri,

- llimiz merkez Ytldtnm Beyazrt Mahallesinde, 6306 sayrlr kanun kapsamrndiXi Rist<ti Alanda uygulanan
kogullar sahasrnrn; kaydtnlarak uygulanmasr,

- ilimiz merkez Ytldtrtm Beyaztt Mahallesinde, 1296 adanrn batr ve kuzeybatt bolgelerinde imar planr
degiqikligi,

- llimiz merkez Kirazpnar Mahallesi J23804A3 pafta, 110 ada 4 parsel numaralr alanda plan degigikligi,
- llimiz merkez inkoy l\4ahallesi J24A06A1B pafta 3592 ada 1 parsel ve 5235 parsel numaralr alanda

plan degigikli0i,
- llimiz merkez Alipaga Mahallesi, 6 pafta,47 ada, 136 parsel alanrnda imar planr degigikligi,
- llimiz merkez Parmakoren Mahallesi, 4334 ada'1, 4335 ada 1 ve 4340 aOa I n6tu parsellerde imar

plan r degigikligi,
- ilimiz merkez Seydikoy Koyu 101 ada 153, 157, 1b9, i67, 168, 172, 173, 224, 227, 228, 2Zg, Z3O

233. 389 ve 390 nolu parsellerde Mevzii imar Planr yaprmr

. -. .......1|iri. merkez lnkoy Mahallesi, 22.N 3 pafta, 5052 parsel ile 4258 ada 2 nolu parsel ile ilgiti imar planr
degiQikligi.

- Sokak Hayvanlartna yemek dagtttmt ve acil mudahalelerde kullantlmak uzere altnacak aracrn
alrnabilmesi igin, 2016 ytlr Tl cetveli 14 numarada bulunan gift kabinli kamyonetin, tek kabinti panetvana
gevrilmesi.

Konularlnln gUndeme allnmalanna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 1. MADDESiNiN:
9ehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun muzakeresi, oldu!unu

belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verrlmesinin ardlndan ve ya[rlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun l S.maddesine rstinaden ilimiz Lala HUseyin paga l\4ahallesi, Meydan
Mahallesi ve diger mahallelerinde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylt
incelenmek uzere Ara9tlrma ve Tanrtrm Komisyonu'na havale edilmesine igare e yaptlan oylama sonucunda oy
birligi ile karar verild i.

GUNDEMiN 2. MADDESiNiN:
llimiz merkez Bahgelievler Mahallesi, (Bolcek Mahallesi 20L1 pafta, 145 ada, 1O parsel) gehit gekip

Erdem Caddesi 28lA Kal:1 adresinde bulunan Bahgelievler Muhtarltgtnrn yan taraftndaki bog tagrnmlzrn Saglri
P?FIIS]^[yFhya ll-Saglik Mudurlugu'ne tahsis edilmesi ve tum igtemter igin; Betediye 

'Bagkanr 
Kimir

SARAQOGLU'na ve Belediye Encumeni'ne yetki verilmesi konusunu muzakeresi, oldugunu belirten Ivlechs
Bagkant bu 

. 
konu hakkrnda yaztntn slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin a"rdrndan ve yaptlan

m0zakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,
K0tahya Valiligi ll Saglrk N4udurlugu'nun 03.08.20'16 tarih ve 55719891/756.01 sayrtr yazrsrnda, lt Saglrk

MudLlrli..igu Kutahya il Ambulans Servisi Baghekimligine baglr otarak, ilimiz merkezinde 5 noktada o adet acil

ad「es nde bu unan(30た 。k Maわa〃es1 2θと,ρ aFla ′

`5 ada, 7θ
 ρarse′ ηυ′ηara′ ′め,′η′ηa2)Bah9e evler
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Lise Ogrencisi 1,30多

Tek Binig Kart 2,001)
llrca ve Yoncalr 3,70多

Avans Binig (Kullanrlan
Tarifeye Ek Olarak)

0,20も

Aktarma 0,50 t

GUNDEMiN 5. MADDES|NiN:
Kutahya'mtztn adtnr duyurmak ve tanrtrmr yapmak Uzere Belediye Meclisimizin 03.11.2015 tarih ve 402

saytlt karart ile bastlan kitaplann fiyatlarrnrn ve kitabrn yazarna verilecek telif hakkt miktarrntn belirlenmesi
konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakklnda yaztntn slayt gosterisi ile birlikte
bilgiverilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

KUtahyamrztn adtnt duyurmak ve tanrtrmtnr yapmak uzere, Belediye Meclisimrzin 03.11.2015 tarih ve
402 saytlt karart ile bastlan agaQrda adt, yazal ve sayrsr belirtilen kitaplarrn fiyatlarrntn belirlenmesi ve kitabrn
yazarna verilecek telif hakkt miktartnrn belirlenmesi konusunun daha detaylr incelenmek Uzere Tarih ve KUlttir
Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

dUzeyleri arastndaki aktarmalar encumen kararryla, bunlarrn drgrnda kalan ve ekonomik srnlflandlrmTrrn ikincr
duzeyine kadar aktarmalar ise ust yOneticinin onayr ile yaprlrr" denilmektedir

GUNDEMiN 6. MADDESINiN:
Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU, Belediye Bagkan Yardrmcrsr Fatih KOLGEL| ve park ve

Bahgeler Muduru Murat GiRKiN'nin 01-05 Eylul 2016 tarihleri arasrnda, italya'nrn Firenze gehrinin pistoia
bOlgesinde yaprlacak olan, gelecekte gehrimize yaprlmasr planlanan botanik park alanrnrn igerisine peyza)
alantnda kullanrlmak Uzere ithal a$aglarr ve bitki bahgelerini yerinde incelemek uzere, yurtdrgrna
g0revlendirilmesi ve kanuni yolluk harcrrahlarrnrn ilgill mudi.rrluklerce odenmesi konusunun mtjzakeiesi,
oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan
ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

lgigleri Bakanh$r Mahalli idareler Genel MUdUrlUgU'nUn 20.06.2005 tarih ve
050.MAH.076.000/5003/50520 sayrlr genelgesinde; "Yurtdtgr gorevlendirmeler igin Betediye Meclisinden karar
al t n acakil r." hUkmUne istinaden;

Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU, Belediye Bagkan Yardrmqsr Fatih KOLGELi ve park ve
Bahgeler MUdUTU Murat GiRKIN 01-05 Eylul 2016 tarihleri arasrnda, gelecekte gehrimize yapllmasr planlanan
botanik park alantntn igerisine peyzai alanrnda kullanrlmak Uzere ithal agaglarr ve bitki-bahgelerini yerinde
inc,elemek tizere italya'ntn Firenze $ehrinin Pistoia bOlgesine teknik incelim-e yapacaklalnOan, itgiti genetge
do$rultusunda yurtdrgrna gorevlendirilmelerine ve kanuni yolluk harclrahlarrnrn ilgili mUdUrluklerin bU-tgeierinden
Odenmesine, igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirliQi rle karar verildi.

cUruoemiru 7. MADDESiNiN:
23. Aktarma cetveli konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanl bu konu hakkrnda yaztnn

slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
igletme ve igtirakler MudurlugU Qamhca Restaurant've Orman Kogkleri ile Hayme Ana Hanrmlar Lokalinde
kullantlmak Uzere tefrigat altmt igin 350.000 O0 TL Ozel Kalem Modurlugu Temsiive Tanrtma Giderleri odenegi
ytl sonuna kadar yetersiz kalaca$rndan dolayr 150.000,00 TL odenek ihtiyacr otdugunu ; Ailgi iSlL; ffrfrOuifugu
ise Enformasyon ve Raporlama Giderleri Odene$inin yrl sonunda 500.000,b0 TL artlcagr bildirilmigtir

igletme ve igtirakler MudUrlu$U Qamlrta Restaurant ve Orman Kogkleri ile Hayme Ana Hanrmlar
Lokalinde kullanrlmak uzere tefrigat ahmr igin 350 000,00 TL, ozet Kalem Mudurlugu Temsil ve Tanrtma
Giderleri 6dene$i yll sonuna kadar yetersiz kalaca$rndan dolayr 150.000,00 TL odenek ihtiyacr oldugunu ; Bitgi
lglem Mudurlu$u ise Enformasyon ve Raporlama Giderleri odeneginin yrl sonunda s00.000,00 TL artacagr
bildirilmigtir.

Mahalli ldareler Butge ve Muhasebe Y0netmeliginin 36. Maddesinde "Butgede Fonksiyonet
stnlflandtrmantn birinci dUzeyleri arastndaki aktarmalar meclis kararr, fonksiyonel srnrflandrrmanrn ikinci

Dr Egref ATABEY KUtahya ili Trbbi Jeolojik Unsurlan ve Hatk Sagtrgr 500 Adet

Ahmet DEMIRCAN KUtahya.nrni|kMilletVekillerindenYusufCemilBey'inKtrtah@
A‖ GUNHAN llk Mekteplere Qocuk Kitaplarr 250 Adet

Ali G∪ NHAN Dumluprnar Nutuklarr 250 Adet

A‖ GUNHAN MII‖ Yardlm Deften 250 Adet
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Yine Mahalli ldareler Butge ve Nluhasebe Yonetmeligi'nin 38. Maddesinde "(1) BUtQede ongOrulen
hizmet ve amaQlafl gergeklegtirmek, 0denek yetersizligini gidermek veya bUtgenin dUzenlenmesi ve g0rUgUlmesi

srrasrnda dugun0lmeyen veya ongorulmeyen ve butgede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu
hizmetlere iligkin giderleri kargrlamak uzere, gerektiginde diger tertiplere aktarma yapmak amacryJa "og-Yedek

Odenek" tertibine butge gelirleri toplamrnrn o/o10'undan fazla olmamak kaydryla odenek konulur. og-Yedek
Odenek tertibi altrndaki yedek odenek drgrndaki diger tertiplere konacak yedek Odenekler konuldugu amag
drgrnda kullanrlamaz. Bu tertipten diger tertiplere aktarma encumen karanyla yaprlrr." "(2) Bu amagla butgede
gerekli tertipler agmaya, bu tertiplere aktarma yapmaya ve tertiplerden yaprlacak odemelerin yer ve esaslannr
tespite encUmen yetkilidir" hrikmU geregince;

Kurumsal Kodu, Fonksiyonel Kodu ve Ekonomik Kodu cetvelde belirtilen; 1 adet Hizmet Alrmlan
tertibinden 500.000,00 TL tenzil edilerek;

1 adet Temsil ve Tanrtma Giderleri tertibine 150.000,00 TL, 1 adet Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alrmr,

Bakrm Ve Onanm Giderleri tertibine 350.000,00 TL ilavesine agaorda belirtildi0i Sekliyle aynen kabulune igaretle
yaprlan oylama sonucunda oybirligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 8. MADDESiNiN:
llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi 73 pafta, 728 ada,77 parselde bulunan dUkkanrn On ve yan

bahqelerinin kullan rlabilmesi igin 0n kapatma talepleri konusunun muzakeresi, oldu0unu belirten lvleclis Bagkanr
bu konu hakktnda yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

" imiz Ytldtnm Beyazft Mahallesi 73 pafta, 728 ada 77 parselde bulunan d\kkentn on ve yan
bahgelerinin kullantlabilmesi igin; tam kat maliklerin noter onayh muvaffak alnarak, binadan itibaren parsel
stntn ge?memek koguluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban dAgemesine kadar kapah alan
olugturmayacak ,ekilde, agtltp, kapanr katlanabilir camlt sistemlerle, projelerin estetik kurulu tarafndan uygun
goralmesi gafttyla ticari amagla kullanabilif' geklindeki kogulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasrna
igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirlioi ile karar verildi.

cUNDEMiN 9. MADDES|NiN:
llimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 21.N4.3 pafta, 222 ada, 152-159-154 parsel alanrnda imar ptanr

degigakligi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazlntn slayt gosterisi ile
birlakte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez, Gaybi Efendi Mahallesi, 21.M 3 pafta, 222 ada, 152-153-154 parset atantnda imar planl
degigikligi, muracaat dosyast incelendi, yapttan gorUgmeler sonucunda,

24.06.2016 larih,2892 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir Soz konusu dilekgede; Gaybi Efendi Maha esi
Turgutlar Yolu N4evkii, 21. M.3 pafta,222 ada, 152-153-154 parsel nolu tagtnmazlarda bufe ingaatr ve tek kaflt ev
igin lmar planr degigikligi yaprlmasr talep edilmektedir. Gaybi Efendi Mahallesi, 21.M.3 pafta, 222 ada, 152-153-
154 parsel nolu taglnmazlann bulundu$u alanda jmar planrnda Rekreasyon Alanr lejandlt alan ve Enerji Nakil
Hattl Koruma Bandr Yapr Yasaklt Alan taramasr bulunmaktadrr Soz konusu parselierin bulundugu alan aynt
zamanda 6306 saytlt Afet Riski Altrndaki Alanlafln Dttnugtrjrulmesi Hakkrnda Kanun kapsamrnda 17l}4l2o1|3
tanh ve 20131467 8 sayllr Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen Riskli Alan iginde kalmaktadrr. Bu nedenlerden
dolayr Gaybi Efendi Mahallesi, 21 .M.3 pafta, 222 ada, 152-153-154 parsel nolu tagtnmazlann bulundugu alanda
talep edilen imar planl degigiklaoinin reddine igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirligi ite karar veritdi.

23 AKTARMA CETVELl

SIRA KURUM KOD KURUM ADI FK
FONK
KOD

EK0
KOD HESAP ADI ILAVE TENZIL

46430202 ozel Kalem MUdurlU0U Э441 Temsil ve Tan(ma Giderleri 15000000

46430235
|,etme  ve  ,lrak er
M口 du‖ uOu

Э499 0307

lllenkul Mal,Gayrimaddi Hak

Alrmr Bakrm
Ve Onarlm Giderleri

35000000

46430210 Bilgi lglem Mudurlugu Э,39 0305 H zmet Alrmlarl 500000,00

TOPLAM 50000000 500000.00
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GUNDEMiN 10, MADDESiNiN:
llimiz merkez Lala Huseyln PaSa Mahallesi,20.M.1 pafta, 1765 ada,236 parsel bolgesinde imar ptant

degiqikliga konusunun mt.izakeresi, oldugunu belirten l\4eclis Bagkanr bu konu hakktnda yaztntn slayt gosterisi ile
birlikte bjlgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez, Lala Huseyin Pa$a Mahallesi, 20.|vl.1 pafta, 1765-ada,236 parsel bolgesinde imar ptanr
deoi9ikli0i, dosyast incelendi, yaprlan g0rtrgmeler sonucunda;

Lala HUseyin PaSa Mahallesi, 20.N4.1 pafta, 1765 ada, 236 parselin bulundugu alanda imar plantnda
Belediye Hizmet Alanr (ldari-Teknik Altyapr vb. Tesisleri), Hmax: 9.50 m. lejandlr atan butunmaktadrr. Soz
konusu taglnmazln bulundugu bolge 6306 sayrh Afet Riski Altrndaki Alanlarrn Donugtur0lmesi Hakktnda Kanun
kapsamrnda 1710412013 tarih ve 2013/4678 sayrlr Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen Riskli Alan iginde
kalmaktadtr. Belediye Hizmet Alanrnrn batr tarafrndaki yolun Park alantna dogru kaydrrrlarak yol alantntn bir
krsmrnrn Belediye Hizmet Alanrna dahil edilmesi, bu kesimde 8 metre yapt yaklagma mesafesinin
duzenlenmesi; Belediye Hizmet Alanrna donugen yol alanr kadar yol alanr duzenlenmesi; Belediye Hizmet
Alanrntn dogu taraftndaki Park alantnda yol alanr duzenlenerek kuzeydeki 15 metrelik yolla baglanttslntn
saglanmasri yola cepheli hale gelen kuzeydeki T2 lejandlr alanrn doOu tarafrnda 3 m. yapt yaklagma
mesafesinin duzenlenmesi, azalan Patk alanrna kargrlrk mulkryeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi, 137
pafta,773 ada, 28 parselde AgaQlandtnlacak Alan lejandlr sahada Park alant duzenlenmesine yonelik imar planr
deg igikliginin;(U lP-9420,61 NIP-9422,61) 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca onaytanmasrna
isaretle yaprlan oylama sonucunda oybirligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 11. MADDESiNiN:
ilimiz merkez lstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada,35 parsel alanrnda imar plant degigikligi konusunun

muzakeresi, oldugunu belirten N4eclis Bagkanr bu konu hakkrnda yaztntn slayt gOsterisi ile birlikte bilgt
verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez, lstiklal Mahallesi, 61 pafla,402 ada, 35 parsel alanrnda imar plant degigikligi, dosyasr
incelendi, yaprlan gOrugmeler sonucunda;

l$iklal Mahallesi, 61 pafta,402 ada, 35 parsel alanrnda imar planrnda 10 metre yapt yaklagma mesafesi
bulunan Sosyal Tesis Alant (Engelsiz Yagam Merkezi) lejandlr alan bulunmaktadrr. Soz konusu ilandaki yapr
yaklagma mesafelerinin, yola cepheli krsrmlarda 10 metre sabit kalmak uzere, diger bolumlerde 3 metre olirak
degigtirilmesine yonelik uygulama imar planr degigikliginin (UiP-9420,62) 3194 Sayrfi imar Kanunu,nun 8/b
maddesi uyarlnca onaylanmastna igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 12. MADDESINiN:
BOTA9'rn 18.08.2016 tarih, 405.02.99 - E.32428 sayrlr yazrsryla iletilen Dogat Gaz ltetim Halalnrn

imar planlarlna iglenmesi konusunun muzakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda yaztnrn
slayt gdsterlsi ile birlakte bilgr verilmesinin ardrndan ve yaprlan mozakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

BOTA9'rn 18.08.2016 tarih, 405.02 99 - E 32428 sayrir yazrsryta itetiten Dogat Gaj lletim Halarrn,n
imar planlarlna iglenmesi konusunun daha detaylr incelenmek ozere imar ve Baytndtrltk Komrsyonu'na havale
edilmesine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 13. MADDESiNiN:
llimiz merkez Hactazizlet lvlahallesi, 2618 ada, 214 nolu parselde mevzii imar planr yaptmr konusunun

muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrntn slayt gosteri;i ile birtikte bitgi
verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Haqazizlet Mahallesi 2618 ada,214 nolu parselde mevzii imar planl yaptmr konusunun
daha detayll incelenmek Uzere imar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine igarele yaptlan oylama
sonucunda oy birliSi ile karar verildi

GUNDEMiN 14. MADDES|NIN:
ilimiz merkez Siner Mahallesi, 17.O.2 pafta,31 ada, 1 nolu parselde imar planr degigikligi, konusunun

mtlzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrnrn slayt gosterisi ile birtikte bilgi
verilmesinin ardtndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve

llimiz merkez Siner I\4ahallesi, 17 O 2 pafia 31 ada, 1 no lu parselde imar planr degigikligi, konusunun
daha detayh incelenmek Uzere imar ve Bayrndrrlrk Komrsyonu'na havale edilmesine igarele yaptlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 15. MADDESiNiN:
llimiz merkez siner Mahallesi, 146 ada, l nolu parsel alanrnda imar planr degigikligi,

muzakeresi, oldugunu belirten l\4eclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrnrn slayt gosteiisi itb
verilmesinin ardtndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;7 5lt0
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llimiz merkez Siner lilahallesi, 146 ada, 1 nolu parsel alanrnda imar planr degigiklioi konusunun daha
detayh incelenmek Lizere lmar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 16. MADDESiNiN:
llimiz merkez Saray, Alipa$a, Yrldrnm Beyazrt, 30 Agustos, Siner l\ilahallelerinde, Fatih Sultan Mehmet

Bulvarr, Dumluprnar Bulvan, Karayolunda, bisiklet yollannrn olugturulmasrna iligkin imar planr degigikli0i,
konusunun muzakeresi, oldu0unu belirten Nleclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Saray, Alipaga, Yrldrnm Beyazrt, 30 Agustos, Siner Mahallelerinde; Fatih Sultan Mehmet
Bulvan, Dumluprnar Bulvaft, Karayolunda; bisiklet yollaflnrn olugturulmasrna iligkin imar planr degigikligi,
dosyasr incelendi, yaprlan g0rusmeler sonucunda;

gehir igi Yollarda Bisiklet Yollan, Bisiktet istasyonlafl ve Bisiklet Park Yerleri Tasanmrna ve Yaprmrna
Dair Yonetmelik, imar ve Bayrndrrlrk Komisyonumuzun 08.12.2015 tarihli raporu, Imar ve $ehircilik
N4UdUrlugUnUn 05 01.2016 tarih, 60 sayrlr yazrsr, Ulagrm Hizmetleri MUdUrlu0UnUn; 23.02.2016 tarih, 504 sayrlr,
07.01.2016 tarih, 284 sayrlr yazrlafl, ll Trafik Komisyonu nun 02.02.2016 tarih, 2016/01 sayrlr karan ,Ulagrm
Hizmefleri Mudrtrlugu'nun 25 02.2016 tarih, 540 saytlt yaztst, Fen lgleri Mudurlu0u'nun 24.02.2016 tarih, 491
sayrlr yazrsr, lmar ve Bayrndrrlrk Komisyonumuzun 08.03 2016 tarihli raporu, lmar ve $ehircilik MUdUrlU0u'nun
08.03.2016 tarih, 691 sayrlr yazrsr, Ulagrm Hizmetleri Mud0rlug0'nun 30.03.2016 tarih, 872 sayrl yazrsr, lmar ve

$ehircilik NIUdUTIUgU'nUn 04.04.2016 tarih, 915 sayrlr yazrsr, Ulagrm Hizmetleri MudUrlUgU'nUn, 30.03.20'16 tarih,
872 sayrlr yazrsr, llTrafik Komisyonu'nun 25.05 2016 tarih, 2016/91 sayrlr karan; etud edilmi$tir.

ll Trafik Komisyonu'nun 25.05.2016 tarih, 20'16/91 sayrlr karannda;...... Fatih Sultan Mehmet Bulvan
Evliya Qelebi ig Merkezi antinden baglayarak Zafeftepe Mahallesi kavgagtna kadar tagtt traligi ile aynt yande
tek geritli ve iki yAnll olarak kaldtnm alantna birlefik olarak Bisiklet yolu etAd projesi galtgmas],ntn
baglamast nda, herh a ng i bir saktnca n t n bulun mad Q/na,. ..denilmigtir.

ll Trafik Komisyonu Karaflnda bahsedilen ilgili hususlara uyularak, Saray, Alipaga, Ylldrnm Beyazrt,30
Agustos, Siner Mahallelerinde, Bisiklet yollannrn, Belediye binamrzrn bulundugu sahanrn do0usundan
baglayarak, 1.inci O.S.B kavsaorna kadar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarr, Dumluprnar Bulvan, Karayolunda,
$ehir lgi Yollarda Bisiklet Yollarr, Brsiklet istasyonlarr ve Bisiklet Park Yerleri Tasanmrna ve Yaplmrna Dair
Yonetmelik ve ilgili mevzuat kapsamrnda uygulamalann yaprlmasr, bahse konu yonetmelikteki, "dat yaya
kaldrnmrnda iki geritli bisiklet yolu" olgusu olan 2.7 metre olarak bisiklet yollannrn 30 Agustos Mahallesindeki
yegil kugak alanrnda tasarlanmasr, diger bolgelerde ise "dar yaya kaldrflmrnda tek geritli bisiklet yolu
(daraltrlmrg)" OlgUsU olan 1 4 metre olarak bisiklet yol aflnrn yolun her iki tarafrnda da olmak Uzere trafik aktgt ile
aynr ve tek yonlU olarak planlanmasr, tagrt kafigi genigliklerinin de en az 6.5 metre olarak planlanmast, kaldtnm,
yegil, yol alanlannrn, imar hatlannrn dUzenlenmesi rle ilgili uygulama imar planr degigikliginin; (UlP-9421,28)
3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca onaylanmasrna, igaretle yaprlan oylama sonucunda
oybirligi ile karar verildi.

GUNoEMiN 17. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Parmakoren l\4ahallesi Uydukent bolgesinde Kentsel DOnUgtim ve Geligim Proje alanr

kapsamrna alrnabilecek tagrnmazlann gorugulmesi konusunun muzakeresr, oldugunu belirten Meclis Bagkant bu
konu hakkrnda yaztnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra
konuyu oya su ndu ve;

llimiz merkez, Dumluprnar lvlahallesi 429013,428916, 429112, 43OOl1, 429712, 429011 , 429511 , 4294t1 ,

429214, 429911 Parmakoren l\4ahallesi 415212,6, 415111, 415411, 415513, 414212, 419511 , 4086t2, 4084t3,
413614,4145t1,414811,414911,415013,1,4159t2,4083t1,4162t1,4134t1,416111,4080t2,4078t5.407711.
413711,4075t3,2,1,4156t2,4072t2,4157t7,4070t3,4069t2,4196t1,41418,A,4088t2,4089t1,2,4092t1,
413813,4,416411,409112,409011,405011,405211.4054t1,4165t1,4163t1,404711,4082t1,4081tl,4045t1,
404411,404211,400911,400311,400A11,414711,416911,417011 417111 Adai Parsel nolu tagrnmazlarrn "53g3
saytlt Belediye Kanununun 73. lvladdesine gdre Kentsel Donugum ve Geligim Proje Alanl" konulu dosyast
incelendi, yaprlan g0r0gmeler sonucunda,

5393 Sayrlr Belediye Kanununun 73. Maddesinde;
"Belediye, belediye meclisi karanyla; konut alanlafl, sanayi alanlan, tjcaret alanlafl, teknoloji parklafl

kamu hizmeti alanlan, rekreasyon alanlafl ve her tirrlu sosyal donatt alanlan olusturmak, eskiyen kent
klslmlarrnt yeniden inga ve restore etmek, kentin tarihi ve kultrlrel dokusunu korumak veya deprem riskine kargt
tedbirler almak amacryla kentsel donugum ve geligim projeleri uygulayabilir. Bir alantn kentsel donUsum ve
geligim alanl olarak llan edilebilmesi igin yukanda sayrlan hususlardan birinin veya bir kagrnrn gergeklegmest ve
bu alanln belediye veya mucavir alan srnrrlan igerisinde bulunmast garttrr Ancak, kamunun muikiyetinde veya
kullanlmlnda olan yerlerde kentsel donUgum ve geligim proje alanr ilan edilebilmesi ve uygulama yaprlabilmesi'
igin ilgili belediyenin talebi ve Qevre ve 9ehircilik Bakanlrgrnrn teklifi uzerine Bakanlar Kuiulunca bu yonde karar
alrnmasr ga(ttr.

olmayanKentsel donrigum ve geligim proje alant olarak ilan editecek alanrn, uzerinde yapt olan veya
enaz5町°
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meclisinin yetkisindedir. Toplamr 5 hektardan az olmamak kaydr ile proje alanr ile iligkili birden fazla yer tek bir
dontisum alanr olarak belirlenebilir. " denilmektedir.

6306 sayrh " Afet Riski Altrndaki Alanlafl Donugturulmesi Hakkrndaki Kanun" ve bu kanuna ait
uygulama yonetmeligi kapsamrndaki, 0310812012 tarih ve 312-323-324 sayrlr Belediye Meclisi kararlafl ile
Kutahya ali merkezi igerisinde 13 adet Afet Riski Altrnda Alan belirlenmigtir S0z konusu yakiagrk 500 Ha. Afet
Riski Altrndaki Alanrn d0nugturulmesi Bakanlar Kurulunca 17042013 tarih ve 2013/4678 sayrlr karar ile
onaylanmrg 17 .05.2013 tarih ve 28650 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanarak yururluge girmigtir.

Belediyemizce, Bahse konu 500 Ha. Afet Riski Altrndaki Alanrn yerinde dontigumun yaprlamayacagr,
yeni dere guzergahlan ve bazr mahallelerin saglam zeminde konut ihtiyacrnrn kargrlanabilmesi amacryla,
mevcut imar planrnda bir adedi ticaret ve geri kalanr konut alanrnda bulunan, ilimiz Dumluprnar Mahallesi
429013, 428916, 429112, 430011, 429712 429611 429511, 429411, 429214, 429911 Parmakoren l\4ahallesi
4152t2,6, 4151t1 , 4154t1 , 4155t3, 4142t2, 4195t1 , 4086t2. 4084t3, 413614, 414511 , 4148t1 , 4149t1 , 4150t3,1 .

4159t2,4083t1, 4162t1,4134t1,4161t1,4080t2, 4078t5, 407711, 4137t1,4075t3,2,1, 4156t2,4072t2,4157t7,
4070t3, 4069t2, 419611 , 4141t3,6, 4088t2, 4089t1 ,2, 4092t1, 4138t3,4, 4164t1, 4091t2, 4090t1, 4050t1, 4052t1 ,

4054t1,41A5t1,4163t1,404711,408211,4081t1,4045t1,404411,404211,4009t1,400311,4006t1,4147t1,
416911,417011,417111 Ada / Parsel nolu yaklagrk 30 ha tagrnmazlann, imar planlaflnrn iptal edilerek, 5393
Sayrlr Kanunun 73. maddesince " Kentsel DonUgUm ve Geligim Proje Alanr" kapsamrna a|nmasrna ve ilgili
bakan|ga mUracaatta bulunulmasrna, igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirligi ile karar verildi.

cUNDEMiN 18. MADDESiNiN:
llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesl, 556 ada 34 nolu, 804 ada 45 ve 46 nolu, 682 ada 30 nolu,

591 ada 175 nolu, 592 ada, 3 nolu ile 593 ada 3 nolu, 681 ada, 17 nolu 682 ada 18 nolu, 683 ada,12 nolu
parsel alanlannrn bulundugu b0lgelerde, 681 adadaki park alanrnda; imar planr de0igiklikler konusunun
muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vel

llimiz merkez, Yrldrnm Beyazrt Mahallesii 556 ada 34 nolu, 804 ada 45 ve 46 nolu, 682 ada 30 nolu,
591 ada 175 nolu, 592 ada,3 nolu ile 593 ada 3 nolu, 681 ada, 17 nolu 682 ada '18 nolu,683 ada,12 nolu
parsel alanlannrn bulundu0u b0lgelerde, 681 adadaki park alanrnda, imar planr degigiklikleri, dosyasl incelendi,
yaprlan gorugmeler sonucunda;

14.06.2014 tarih, 29030 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanarak yUrUrluoe giren, Mekansal Planlar Yaprm
Yonetmeliginin, Mekansal kullanrm tanrmlan ve esaslafl bolumunde, Sosyal altyapr alanlar. "Birey ve toplumun
k1ltlrel, sosyal ve rekreatif ihtiyaQlanntn kargtlanmas ve sagltklt bir Qevre ile yagam kalitelerinin ainlmastna
yAnelik kamu veya Ozel sekt5r taratundan yaptlan e1i m, sagltk, dini, kAltlrel ve idari tesisler, aEk ve kapalt spor
teslsierl l/e park, gocuk bahgesi, oyun alant, meydan, rekreasyon alant gibi agrk ve yegil alanlara verilen genel
lsmdlr. " geklinde tanrmlanmrgtrr. Bu tanrmdan da anlagrlacagr Uzere, imar planrnda ozel sektor tarafrndan
gergeklegtirilecek park alanlan (ozel park alanr) da ayn labilecektir.

Yrldrnm Beyazrt Mahallesi 591 ada 17snolu, 592 ada,3 nolu ve 593 ada 3 nolu parsel alanlannrn
oldu0u b0lgede, Belediye Meclisimizin 02 01.2009 tarih ve 20 sayrh karanyla okul alanrnrn genigletilmesine
iligkin imar planr degigikligi onaylanmrstr. Bu plan de0igikligiyle kaldrnlan otopark alanr kargtlrgrnda otopark
yaprlabilecek MUdUrlUklerine ait bir alanrnrn bulunmadrgi. il [4illi E0itim MUdi.irl0g0nUn 26.08.2013 tarih,
2202183 sayfi yazrsryla, agrklanmrgtr. Bunun uzerine Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih, 234 sayrlt
karaflyla soz konusu imar planr degigikli0i lptal edilm gtir. Ancak b0lgede egitim alanrnrn ihtiyacrnrn kargrlanmasr
hususu g0z 0nUne ahndrgrnda, kaldrfllan otopark alanr da temin edilebileceg inden, soz konusu alanda e0itim
sahasrnrn geniqletilmesi uygun olacaktrr.

556 ada 34 nolu, 804 ada 45 ve 46 nolu parsellerin oldugu bOlgelerdeki park alanlanntn "6zel park
alanr"na d0nLigturtilmesi, 682 ada 30 nolu parsel alanrnrn batrsrndaki yol sahasrnda "Ozel park alant'
dUzenlenerek bu parsel bolgesindeki park alanrnrn "ozel park alani"na d0nU9tUrUlmesi,591 ada 175 nolu, 592
ada, 3 nolu ile 593 ada 3 nolu parsellerin bulundugu bOlgedekr otopark alanrnda ilkokul alanrntn genigletilmesi,
681 ada, 17 nolu, 682 ada 18 nolu, 683 ada,12 nolu parsellerin oldugu bolgedeki; park alanrnrn "Ozel park
alanr"na donUgtUrUlerek bu alana birlegik olacak gekilde otopark ve yaya yolu alanlaflnda "Ozel park alant"ntn
duzenlenmesi, kaldrnlan toplam otopark alanlanna kargrhk olarak lbadet Yerine birlegik " 681 adadaki park
alanrnda yer altl otoparkl en az 3.400 m2 olarak gergekle$tirilecektir" geklinde plan notu dUzenlenmesi,
yonlerindeki qygulama imar planr de0igikllgi ile ilgili nazrm imar planr degisikliklerinin (UlP-9420,63 NiP-9422,62)
3194 Sayr[ lmar Kanunu'nun 8b maddesi uyaflnca onaylanmasrna, igaretle yaptlan oylama sonucunda
rryeterden SALIH oZDEN, ENVER ERDOGAN, AHMET ULUCA SERDA BAL ylLD|Z, NED|M DELEN, CEMAL
AYDIN, YUSUF SOKIVIEN, EROL MERCAN, I\4USTAFA EROL AHMET UYGAR, GUL$AH ARIKAN
AKANDERE'nin red oylalna kargrlrk oy goklu0u ile karar verildi.

GUNoEMiN 19. MADDESiNiN:
llimiz merkez Yrldrflm Beyazrt Mahallesinde, 6306 sayrlr kanun kapsamtndaki Riskli Alanda uygulanan

kogullar sahastntn; kaydtfllarak uygulanmasr konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten lvleclis Baqkant bu konu
hakktnda yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu
oya sundu ve,
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llimiz merkez, Ylldlrrm Beyazlt Mahallesinde, 6306 sayrlr kanun kapsamtndaki Riskli Alanda uygulanan
kogullar sahaslnrn; kaydtrrlarak uygulanmasr konusu, dosyasr incelendi, yaprlan gorugmeler sonucunda;-

6306 saytlt Afet Riski Altrndaki Alanlafln Donugtrlrulmesi Hakklndaki Kinun- kapsamrnda, 17.04.2013
tarih ve 2013 / 4678 saylll Bakanlar Kurulu karan "Riskli Alan" olarak ilan edilen ve j7.OS.2Oj3 tarih ve 2g650
saylll Resmi Gazetede yaylmlanarak yurrirlUOe giren, dere yataklanna iligkin, Riskli Alanlara dair, proje
galtgmalart devam etmektedir. Yaptlan araitrrmalar ve etudler sonucunda hizrrlanan bu pro1elerde, ylldrnm
Beyazlt Mahallesi, qevre Yolunun geqtigi bolgede, 96, 97, 98 ve gg notu paftalarda, kanal guzergahr projesinin,
yasa kapsamlndaki mevcut Riskli Alan guzergahrnrn kuzey kesiminden gegtigi 96rulmultu1. Soz konusu 0306
saylll kanun kapsamlndaki mevcut Riskli Alanda uygulanan kogullar sahairn-rnf xanal guzerganr projesi esas
allnarak kaydlrrlarak uygulanmasryla, uygulamadaki problemler en aza inerek, kanai gozirgahr irojesininbelirlenmesiyle, bu bOlgedeki imar planlafl tamamlanabilecektir. Bu baotamda,

Yrldtflm Bevaztt Mahaltesi, 96, 97, 98 ve 99 nolu oaftalarda.
- 6306 saylh Afet Riski Alttndaki Alanlann Don0gturulmesi Hakkrnda Kanun kapsamtnda, dere yataklal

ile 
.i,lgili Riskli 

.Alan 
larda 

. 
uygulanmakta olan "Yapr yasagr getirilmesi, Her turtti imai gapr imar planr ornegi

verilmemesi, lfraz - tevhid ve parselasyon izni verilmemesi, lngaat - 02.09 2014 tarihind-en once ingaat ruhsa'ir
alanlar harig, iskan ruhsatr verilmemesi ve ilgili diger kogullarrn"; hazlrlanan kanal gttzergahr projesr esas
allnarak, imar plantnda Anaokulu ve Akaryakrt Lpg lstasyonu, Ticari Tes. sahalanntn dolusun-dan gegerek, 59g
adanln guneyandeki mevcut Riskli Alana baolanan bol0mdeki guzergahta genigligi 30 

-metre 
olarak belirlenen

sahalarda uygulanmasrna;
- Yllkarrda belirtilen uygulama sahastyla 6306 sayrlr Afet Riski Alttndaki Alanlann Donugt0rulmesi

Hakklnda Kanun kapsamlnda, mevcut 30 metre genigligindeki Riskli Alantn birlegtioi bohjmler arasrndiki, Riskli
Alan krsmrnda; Riskli Alanlarda uygulanmakta olan "Yap yasa|t getiritmesi, helr turtu imar gapt imar plant
5rnegi verilmemesi, lfraz - tevhid ve parselasyon izni verilmemeii, ingaat - 02.09.2014 tarihinden once ingaat
ruhsatt alanlar harig, iskan ruhsatt verilmemesi ve itgiti cliQer kogullain", uygulanmamastna, imar planlarrnrn
aynen uygulanmaslna, bu riskli alan krsmtntn ig ve iglemlerde uelirtitmesine, igarefle yaptlan oylama
sonucunda oybirli0i ile karar veraldi.

cUNoEMiN 20. MADDESiNiN:
lllmiz merkez Ylldlrrm Beyaztt l\4ahallesinde, 1296 adanrn batt ve kuzeybatr bolgelerinde imar planr

de9igikligi konusunun muzakeresi, olduOunu belirten l\ileclis Bagkanr bu konu hakkinda yazr-nin slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez, Ylldlrlm Beyazrt Mahallesinde, 1296 adanrn bati ve kuzeybatr bolgelerinde imar plant
degigiklagi, mUracaat dosyast incelendi, yaptlan gOrUqmeler sonucunda,
Fen igleri MUdurlugr.l'nun '16.08.2016 tarih, E.1935 sayrlr yazrsrnda, Dumtuptnar (ytldrrrm Beyazrt ) tvlahallesinde
Adiller Caddesi ile Vakithane sokak kesimi ve Akgemseddin lmam Hatip Lisesi civan uygulama imar planrna
gore kavgak ve yol duzenlemesi yaptlacagt agrklanarak, bu duzenlemelere iligkin kavgak ve-yol tasanmlanna ait
proje iletilmigtir.

Yrldlrlm Beyazlt Mahallesinde, 1296 adanrn batr ve kuzeybatt bolgelerinde; Adiller caddesinin batr
kesimindeki yol alanlnda park alanrnln duzenlenmesi, Temel Egitim okulu Alanrnrn batt kesiminde yol alantnrn
park alanlna dogru genigletilerek kavgak tasarlanmasr yol alanlanntn d0zenlenmesine iligkin uygulama imar
planr degigikligi ile ilgili nazrm imar planr deOiqiktiginin, (ulp-9421,29 Nlp-9422,63) 3to+ saytr Imar Kanunu,nun
8/b maddesi uyaflnca onayranmasrna, rgarefle yaprran oyrama sonucunda oybirri!i ire karar verirdi.

GUNoEMiN 21. MADDESINiN:

, llimiz merkez Kirazplnar Mahallesi J23804A3 pafta, 110 ada 4 parsel numaralt alanda plan degigikligikonusunun muzakeresi, oldu$unu belirten l\4eclis Bagianr bu konu haki<rnda yri,n,n-iruyt go.tlrisi ile birlikte
bilga verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Kiazpnat Ivlahallesi J23804A3 pafta 1 10 ada 4 parsel numaralr alanda imar ptanr
deoigiklioi mUracaat konusu goruguldU, yaprlan gOrUgmeter sonunda:

Kirazplnar lvlahallesi 1'10 ada 4 parsei ile ilgili olarak 12to}l2o16 tarih 3470 kaylt numaratr datekge, ,,Ekte
ki tapu ile maliki bulunduQumuz KAtahya ili, Merkez gesi, Kirazptnar Mah. Bulunan; J23-B_04_A_3 pafta, 110
ada 1 parsel numaralt arsamlzn ifraz iglemine mLiteakip (ifraz sonrast 110 ada 4 parsel), girketimiz tasarrufunda
kalacak b1lumde yuft binat yapmak istiyoruz. Konut Alant lejantlt bu adamt;:a Ticarit Alant (T2) lejantrntn
eklenmesi konusunu tarafintza arz ederiz.,, geklindedir.

Kirazptnar Mahallesi 110 ada 4 parsel numaralr tagtnmaz Belediye stnrrlan dahilinde .l/s000 Naztm ve1/1000 Uygulama lmar Planlartnda Ayrrk Nizam 3 ka r TAKSrO.3s KAKS:1.0s lejanflr konut atanrnda
kalmaktadrr. Soz konusu 110 ada 4 parseldeki konut alanr bolumune T2 lejantr eklenmesi ve ,,yapr yoguntugunu
degigtirmemek amactyla, bahge mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum kaflar yaplamaz, plan deg jgikllginden
onceki imar planlnda belirlenen bahge mesafelerine, T2 uygulamasrnda da aynen uyulacaktrr, ge4y'oe pran
VHしじへ: IH:● I Planl口 oa pe‖ r enen oan9e mesatelernl
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degigikligindeki fonksiyonlann nazrm imar planlanna aktanlmasr yon0ndeki nazrm imar planr degigikli0inin (UlP-

19925,3 NIP-19926,3) 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8b maddesi uyannca onaylanmasrna isaretle yaprlan

oylama sonucunda oybirligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 22. MADDES|NiN:
llimiz merkez inkoy Mahallesi J24A06A1B pafta 3592 ada 1 parsel ve 5235 parsel numaralr alanda plan

degiqikligi konusunun mozakeresj, oldugunu belirten l\4eclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrnrn slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mi.izakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez lnkdy Mahallesi J24A06A1B pafta 3592 ada 1 parsel ve 5235 parsel numaralr alanda plan

degigikligi konusunun daha detaylr incelenmek uzere imar ve Bayrndrr|k Komisyonu'na havale edilmesine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi

GUNDEMiN 23. MADDESiNiN:
llimiz merkez Alipaga Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 136 parsel alanrnda imar planr degigikli0i konusunun

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

llimiz merkez Alipa$a Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, '136 parsel alanrnda imar planr degigikligi, muracaat
dosyasr incelendi, yaprlan gdrugmeler sonucunda;

KUtahya Sosyal Yardrmlagma ve Dayanrgma Vakfr Bagkanlrgr'nrn 04.05.20'16 tatin, 274 sayrlr ve
27 .07 .2016 tarih, 418 sayrlr yazrsr etud edilmigtir. Alipaga Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 136 parsel alantnda imar
planrnda Mevcut Kutahya Spor Tesisleri, Belediye Parkr, Toplu TaSrm Duraor lejandlr alanlar bulunmaktadrr
Parsel alanrnda bulunan Toplu Tagrm Dura$rnrn batr, kuzey ve doou y0nlerinde genigletilmesi; parsel alanrnrn
geriye kalan krsmrnrn ldari Tesisler ve Ticaret Alanr, TAKS: 0.40 KAKS; 2.00, Serbest Nizam, Yengok: 5 kat
lejandlr alana d0nugturulmesi, 3-5-1 m. yapr yaklagma mesafelerinin belirlenmesi; kaldrnlan Spor Tesisleri ve
azalan Park alanrna kargrhk, mUlkiyeti Belediyemize ait olan Hamidiye N4ahallesi, 137 pafta, 773 ada,28
parselde Agaglandrnlacak Alan lejandlr sahada Spor Tesisleri Alanr, Park le.,andlr alanlar duzenlenmesine
ydnelik imar planr degisikliginin (UiP-9421 30 NiP-9422 64) 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca
onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oybini0i ile karar verildi

cUNoEMiN 24. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Parmakoren Mahallesi, 4334 ada '1, 4335 ada 1 ve 4340 ada 1 nolu parsellerde imar planr

degigikligi konusunun muzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yaztnln slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez ParmakOren N4ahallesi, 4334 ada 1, 4335 ada 1 ve 4340 ada 1 nolu parsellerde imar planr

degigikligi konusu gorugUldU, yaprlan gorugmeler sonunda;
Parmakoren Mahallesi 4334 ada 1, 4335 ada 1 ve 4340 ada 1 nolu parseller; 1/5000 Olgekli Nazrm lmar

Planrnda "Gelisme Konut Alanlafl", 1/1000 Olgekli Uygulama lmar Planrnda Geligme Konut Alanlafl E:1.20
Yengok:18.50 m lejandlr alanda kalmaktadrr.

Parmakoren Mahallesi, 4334 ada 1 ve 4335 ada 1 nolu parsel alanlanndaki projeler mevcut emsale
gore uygulanamamaktad rr. S0z konusu bolgedeki toplam inqaat alanr artmayacak gekilde ve Yenqok:18.50 m
sabit tutularak; 4334 ada 1 nolu parsel alanrnda Emsalin; 1.70 olarak dUzenlenmesi, 4335 ada 1 nolu parsel
alanrnda Emsalin; '1.35 olarak duzenlenmesi ve artan emsal degerlerine kargrltk 4340 ada 1 nolu parsel
alanrnda Emsalin; 1.00 olarak dUzenlenmesine yonelik uygulama imar planr degigikliginin (UlP-21625) 3194
Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirligi
ile karar verildi.

GONDEMiN 25. MADDESiNiN:
llimiz merkez Seydikoy KoyU 101 ada 153, 157, 159, 167, 168, 172,173,224,227,229,229,230,233.

389 ve 390 nolu parsellerde l\4evzri imar Planr yaprmr konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkant
bu konu hakktnda yazrnrn slayt g0sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Seydikoy KOyU 101 ada 153, 157, 159, '167, 168, 172, 173,224,227,228,229,230,233.
389 ve 390 nolu parsellerde Mevzri imar Planr yaprmr, konusu gorrlgtildu, yaptlan gorugmeler sonunda;

Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih, 458 ve 02.06.2016 tarih, 2'16 sayrlr kararlanyla Seydikoy Koytr
101 ada 153, 157, 159, 167, 168, 172, 173,224,227,228,229,230,233,389 ve 390 notu parse erde; itgiti
kurum ve kuruluilardan gOr0g alrnmasr, imar planrna esas jeolojik-jeotekn ik etudlerin yapttnlmast, ilgili Sehir
plancrsrna hazrrlatttnlmastna karar verilmigti.



159, 167, 168, 172, 173,224,227,228,229,230,233, 389 ve 390 nolu parsellerde; Yenitenebilir Enerji
Kaynaklarlna Dayall Uretim Tesisi Alanr (Guneg Enerji Santrali) olarak imar planlafl duzenlenmig, Seydikoy
Koyu 101 ada 165, 174 nolu parsel alanlannda ise parsel maliklerinin muvaffakatt alrnarak yol gegig izi;i
allnmrgtrr. Yenilenebilir Enerji Kaynaklanna Dayalr Uretim Tesisi Alanr (cUneg Enerji Santrali) aianrnda 6ah9e
mesafelerinin s'er metre olarak ve yol alanlannrn en az 1O metre olarak planlanmasr, GUneg Enerji Santr;li
Tesisi Yapllagma Kogullan, Guneg Enerji Santrali Panelleri Emsale dahil degitdir. Panet yUksektikteii, Tesisin
Gerektirdigi Teknolojik Ozelliklerine GOre Y(Engok)= Serbest'tir Yenitenebitir Enerji Kaynaktarrna Dayair Uretim
Tesisi Alanlnda $alt Sahast Kumanda Binasr, idar-Sosyal Tesis Yaprlan Ve Trafo Yaprlabilir. yapr lngaat
Emsali E=0.05 Ve Yapr Yukseklili Y(Engok)= 6.s0metre Olup 2 (iki) Katr Gegemez. Parsellerin yola cepheti
kenarlarrnda ki yapl yaklagma srnrrlan harig, yapr yaklagma srnrrlafl igine ihtiyag duyulmast halinde gijneg paneli
yerlegtirilebilir. 1380 Sayrh Su Urunlen Kanunu Geregince Su Urunlerinin Yagama Ureme Muhafaza Ve
lstihsalinl Koruyacak Tedbirlerin AlrlTqsr Ggrefmektedrr geklrnde plan notlanna eklenmesi y6nlerindeki mevzii
nazrm ve uygulama imar planrnrn (UlP-21520 NiP-21521) 3194 Saytlt imar Kanunu'nun 8b haddesi uyannca
onaylanmasrna igaretle yaptlan oylama sonucunda oybirliOi ile karar verildi

GUNDEMiN 26. MADDESiNiN:

lllmiz merkez lnkOy lvlahallesi,22.N 3 pafta, 5052 parsel ile 4258 ada 2 notu parset ite itgiti imar ptanr
degigikligi konusunun muzakeresi, oldu0unu belirten l\4eclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrnrn slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez lnkoy Mahallesi,22.N.3 pafta, 5052 parsel ile 4258 ada 2 notu parsel ite itgiti imar ptanr
degigjklagi konusunun daha detaylr incelenmek Uzere lmar ve Baytndrr|k Komisyonu'na havale edilmesine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN 27. MADDESiNiN:
Sokak Hayvanlarlna yemek daglttmt ve acil mudahalelerde kullantlmak uzere ahnacak aracln

allnabilmesi igin, 2016 ytlt T1 cetveli 2O numarada bulunan gift kabinli kamyonetin, tek kabinli panelvana
gevrilmesi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten l\4eclis Bagkanr bu konu ha(krnda yaztnln slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mr.izakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Sokak hayvanlarlna yemek dagrtrmr ve acil mudahalelerde kullanrlmak uzere alrnacak aractn
alrnabilmesi igin, 20'16 yrlr T-'1 cetveli 14 numarada bulunan "Qift Kabinli Kamyonet" in,'Tek Kabinti panelvan,,a
gevrilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirligi ile karar verildi.

GUndem maddelerinin tamamlandtOtnt belirten t\Ieclis Bagkant, altnan
temennisi ile Uyelere ve misafirlere tegekkur edip oturumu kapattt.

kararlarrn hayrrlt olmast
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