
Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki
gündem maddelerini görüşmek üzere 4. dönem 1. olağan toplantısını Meclis Başkanı kamil
SAFlAÇOĞLU'nun Başkanlığında 03.01.2O17 Salı günü Saaİ: ıa.eÖ'da Belediye Kültür Sİrayı Meclis
Ş1|on9nda, Üyelerden; 1- Mehmet özDoĞAN, 2:Nuri çETlN, 3_Galip GüaTEKlN, 4-cafer cihat
oEYLAN, 5-Banu AKALINoĞLU, 6-Ömer Faruk DURMAZ, 7-Halit oğuz ATAKAN,
8-Ebubekir ERDoĞMUŞ, 9-Mustafa AYDIN, 1O-Fatma GÜı, ıı-rurian YILMM, ü-Mehmet Naci
PEKCAN, 13-Ramazan YlLDlRlM, 14- Pınar AKBULUT, ,1s-Muhammed 

lı<uaı cÜrıoeııa, 16_ şule
!Y[UN, 17-Murat HASER, 18 Salih ÖZDEN, 19- Azime Nur AKTAŞ AKALIN, 20- Ahmet ULUbA,
2,l-Serda BAL YlLDlz, 22- Nedim DELEN, 23- Yusuf SÖKMEN, 24-Mustafa ERoL, 25- Ahmet
UYGAR, 26- Gülşah ARlKAN AKANDERE' nin iştirakleri ile yaptı.

Poğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.
.. ._... |r]1 dilekÇeleri olduğunu be]irten Meclis Başkani Meclis Üyelerinden Selim DURMAZ, CemalAYD|N, Halil ibrahim DOĞLARL|OĞLU' nun izin' dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıpsayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme ilave edilmesi isteni|en önergeleri tek tek okundu ve ;

. .. :Pa'k. ve BahÇe|er Müd^ürlüğümüzde yeğil alan ve refujlerde bulunan fidanların, mevsimıik
ÇiÇeklerin sulanması amacıyla 3 adit sulam a tahkeri (kamyon) allnmasl ve zoıi yiıııi bütçesinin T.|cetveline eklenmesi,

-BelediYemize ait olan, Zafer Meydanında bulunan, led ekran totemin fiyat tarifesininbelirlenmesi,
-Makine lkmal sahamızda araçlanmlzln ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle 7 adet damperlikamyon, 1 adet kasalı kamyon, 1 adet kasalı o#perıi kamyonet, 1 adet sulama tankeri,2 adet

!uy"l^'!, l_adet akaryaklt tinkeri, 'l adet grayder, ı'aoet yuı<ıeyicl1loder) ve 2 adet silindir alımı için5.000.000,00 TL tutarına kadar iller banrasıİdan XreOi alınması,-Planll Alan|ar TiP lmar Yönetmeliği'nin 10. maddesi gereğince llimiz de bulunan çatılarhakkında allnan kararlar,
-llimizde, Futbol, Boks, Halte.r, JimnaStik, Atletizm, Bilek Güreşi, Fitness branşlarında,genÇlerimizi kötü alıŞkanlıklardan uzaklaştırmaı< İçİn nİİmet veren Kütahya Belediye Sporumuzun,2017 Yılı harcamalarl iÇin 3O0,000,00 rllÜçvtiİeiİİtiİtlİr".,1 nakdi yardım ile sporiu|ara 120 kişilikyemek v-e ulaşım kartı yardımı verilmesi, duıiun için gerekii öa6nek;kirri;;;,;l;;;;;,,
-Porsuk_su deposunda elektrik tasarrufu y]p,l-r..,,
-||imiz Mustafalar yaylasındaki suyun OeğerİenJirlmesi
-Şehir Şebeke sulanndan enerji elde İalımeİİ ı.onrıarının gündeme alınması için işaretleyapılan oylama sonucunda gündeme ,l,nr".,nİ ov UiİliOİ İl" karar verildi.

Sırasıyla gündem maddelerine geçildi:

GüNDEMiN 1.MADDEsiNiN:
5393 SaYılı BelediYe Kanunu'nun 25'nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu,na gizli oylaen az üÇ, en Çok beŞ üyenin seÇiminin yapılması konus-"unun müzakeresi olduğunu belirten MeclisBaŞkanı bu konu hakkında sıiyt gcısieiisi il; İİitĞ- bilgi verilmesinin iio,nJ"n ve yapııanmüzakerelerden sonra,

, ..-Me-cıi? Başkanı oyı?rn -".1yj!! için tasnif heyetinin oluşturulmasın, istedi ve tasnifheyetine Furkan YILMAZ, Ahmet ıJ.vGARiı garevıiniiiai*ten sonra konuyu oya sundu ve;
^*_^. 

5393 SaYılı BelediYe Kanunu'nun zS'ln'ci maOJesİne istinaden, vrp,ır,İ glrİ 
"1,ı"r. 

.onr.rn,gore;
-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'inci

(beş) 5 üye den oluşturulmasına,
Yapılan gizli oylama sonucunda;
Denetim Komisyonu üyeliğine
'|- Nuri ÇETlN 25 oy,

maddesine göre Denetim Komisyonu üyelerinin

2-
3_

4-

Halit oğuz ATAKAN_2s oy,
Mehmet Naci PEKCAN_2S oy,
salih öZDEN_-25 oy,
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5- Mustafa ERoL 25 oy'la seçilmiş olup;
Denetim Komisyonu'nda uzman kişinin görevlendirilmesine gerek olmadtğlna, seçilen

komisyonun çallşmaslnl klrkbeş (45) iş günti içinde tamamlaylp buna ilişkin raporunu mart aylnln
sonuna kadar Meclis Başkanllğl'na sunmaslna işaretl€ yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar
veraldi.

GüNDEıtiülN 2.MADDEsiNiN:
Belediye Meclisinin 0611212016 tarih Ve 374 saylll karan ile Araştırma Ve Tan(lm

Komisyonuna havale edilen Alipaşa Mahallesi Uygun Sokak isminin değiştirilmesi konusunun
müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanl bu konu hakklnda slayt gösterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardlndan Ve yapllan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu Ve;

Belediye Meclisinin 06122016 tarih ve 374 say|ll karanyla Araştlrma ve Tan|tlm
Komisyonu'na havale edilen ilimiz merkez Alipaşa Mahallesinde bulunan Uygun sokak isminin
değiştjrilmesi konuşu görüşülmüş olup,

Söz konusu yerde işyerlerinin ve Vatandaşlanm|zln adres değişikliği nedeniyle sorun
yaşamamalarl için sokak ismi değişikliği talebinin İeddİne işaretle yapllan oylama sonucunda oy
birliği jle karar veriİdi.

GÜNDEMiN 3.MADDEsiNiN:
Planll Alanlar Tip lmar Yönetmeliğinin g. maddesa gereğince mücavir alanlar içerisande

bulunan bütün elektronak haberleşme ( baz) istasyonlarlndan alinacak yer seçim belgeli ücreti
konusunun müzakeresa o|duğunu belirten ı,ieclis Başkanl bu konu hakklnda slayt öösterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardlndan Ve yapl|an müzakere|erden sonra konuyu oya sundu ve;

05/'l112008 tarih Ve 5809 sayllı Elektronjk Haberleşme Kanunu, 26togl2o11 tarih Ve 655 saylll
ulaştlrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanllğlnln Teşkilat ve Görevleri Hakklnda kanun Hükmünde
Kararname ile 5393 saylll Belediye Kanununun 1s.maddesi (r) f|krasl ve 3194 sayllı lmar Kanunu
Planll Alanlar Tip lmar Yönetmeliğinin 9. maddesi hükümleri gereğince;

_, Elekkonjk haberleşme(baz) istasyonlar|ndan allnacak Yer seçim Belgesi Ücretinin (Mücavi
Alanlar içeisinde bulunan bütün Baz lstasyonları için) Baz islasyonu bişına yiilıı ıo.ooo,o0 iL (KDV
dahi|) olarak belirlenmesine ve baz istasyonlarl;dan alınacai ücret|erin io17 yııı aeıeoiye'ceıır
Tarifesane eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliğj ile karar Verildi.

GüNDEMIN 4.ıtJüADDEsiNiN:
Kütahya Ahksu Arltma Tesisi lnşaaİ projesinin ekipman fabrika testlerine katılmak üzereinşaat mühendisi Murat YENlDoĞAN 've 

eıetirıı< reı<nii<eri ı,ıuammei aşiiiı l;'öö.öi ;;;:11.o1.2017 tarihleri arasında Finlandiya'ya: lnşaat Mühendisi ıırrat ieıiöo'ijıı.ı ii"- ı,,ılı,in"lüühendisi serhat MUŞTUER'in 23.o1.2o1i- za.o7.zoıı tarihleri arasınja lsveç'e görevlendirilmeleri
I9ly.::_l:i T!:"k"|"si olduğunu belirien Mecljs Başkanl bu konu hakkında sljyt giösterısi ile birlikte
Dllgl venümeslnln ardlndan Ve yapllan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;su Ve Kanalizasyon lşleri Müdürlüğü,nün 27.12.2016 tarih v; 37851948-9 o3.o7,o3-E.2277
saylıl yazl§lnda, Çevre ve Şehircilik Bakanllğl, Avrupa Birljği Yaİnmlarl Daire Başkanllğl, lPA
Yatırlmlarl kapsamlnda,2012TRlPRoo4-o2MKs/34 kontrat numarasl jIe yapılmakta olan ''Kütahya
Atıksu Antma Tesisi lnşaah'' projesinin, ekipman fabrika testlerine katılmak üzere,

-lnşaat Mühendisi Murat YENlDoĞAN ve Elektrik Teknikeri iruammer PİŞKlN,an, og-o1.2017 -
1 1.01,201 7 tarihleri araslnda Finlandiya'ya;

-lnşaat Mühendisi Murat YENlDoĞAN ile Makına [rühendisi serhat irUŞTUER'in 23.o1,2017
- 26.01 -2017 larihleli araslnda lsveç'e görevlendirilme|erine,

lçişleri Bakanİğl Mahalli ldareler Genel Müdürlüğü' nün 20.06,2005 tarih Ve
050.MAH.076.000/5003/50520 saylll genelgesi doğrultu.unda adl geçen personellerin, kanuni yolluk
harcırahlarlnın ilgili müdürlüklerce ödenmesine işaretle yapllan oylama sonucunda oy birliği ile karar
Verildi.

GÜNDEMlN 5.MADDEslNiN:

_,____.,!_951.§ryi|, sebze,Ve i,leyveler lle Yeterli Az Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Mallann
alcaret|nln ulızenlenmesi Hakkında kanun gereğince allnacak 2017 y|lı teminat bedellerin'in tespita
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konusunun müzakeresi olduğunu belirten Mectis Başkanl bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu veı

5957 saYlll Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ,l2. maddesi ve 07lo7l2o12 tarih ve 28346 saylll Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancl Halleri Hakkında
Yönetmeliğln 31. maddesinin 3. fıkrası "Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı,
kiracılar iÇin haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama
Yolu ile iŞletilen emsal iŞyerinin bir yıIlık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın
Ocak ayında Belediye Meclisince betirtenir.'' Hükmü gereğince;

Ha|de faaliyet gösterenlerden, 2017 ytında alınacak teminat bedellerinin;
-75 m2lik işyerleri için 4.250,00 TL,
-1P0 m2 lik iŞYerleri iÇin ise 8.500,00 TL olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama

sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GüNDEMiN 6.MADDEsiNiN:
2017 Ytı iÇin Zablta ve ltfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek fazla mesai

ücretinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu beiirten Meclis Başkanl bu konu hakklnda
slaYt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya
sundu Ve;

24l1212016 tarih ve 29928 MükenerSayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
6767 SaYılı Merkezi Yönetim B]]tçe Kanunu'nun 1K1 Cetvelinin (B) Ayİık Maktu Fazıa çalışrİa ücreti
bölümünün 'l. maddesinde 0110112017-3111212117 dönemi için nuİusÜ 1O0.0O1,den 2sÖ.ooo,e ı<adar
olan BelediYelerde zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan peİsonele maktuen ödenecek fazla ça|ışmaücretinin 327 Türk Liraslnl geçemeyeceği belirtilmiş oiup;

2017 Yılı iÇin Zabıta ve ltfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele aylık fazla çalışma mesai
ücretinin bürüt 327,00 TL (ÜçyüzyirmiyediTürkLlrası) olarİk belirlenmesine işİret|e yajılan oylama
sonucunda oy birliği ile kadar verildi.

GüNDEMiN 7.MADDEsiNiN:
llimiz merkez l\ıleydan Mahallesi 25 pafta, 1682 ada, 61 parselde bulunan dükkanın ön Ve yan

bahÇesinin kullanIlabilmesi için ön kapatma talep|eri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis
BaŞkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ard-ından ve yapılan
müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

"llimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 1682 ada,61 parselde bulunan dükkanın ön
ve Yan bahÇelerinin kullanılabilmesi için; tüm kat matiklerin noter onay!ı muvaffakiyeti alınarak,
binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşutuyla, zemin kat veya varsa asma kat taban
döŞeınesıne kadar kapatı alan oluşturmayacak şekitde, açıhp, kapanır katlanabitir camt,
sistemlerle, Projelerin estetik kurulu tarafından uygun görülmesi şar7ıyla ticari amaçla
kullanabilir" Şeklindeki koşulun ek|i haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan
oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

GüNDEMiN 8.MADDESiNiN:
llimiz merkez Yıldırım Beyaz( Mahallesi 1701 pafta, 1328 ada,2 parselde bulunan dükkğnın

ön Ve Yan bahçesinin kullan ılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu
belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve
yapllan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

"llimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahattesi 1701 pafta, 1328 ada, 2 parselde bulunan
dükkdnın ön ve Yan bahçelerinin kultanıtabilmesi için; kat maliklerin 3/4' ünün noter onaylı
muvaffakiYeti alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyta, zemin kat veya
varsa asma kat taban döŞemesine kadar kapa!ı alan oluşturmayacak şekilde, açılıp, kapanır
katlanabilir camlı sistemlerle, projelerin estetik kurulu tarafından uygun görütmesi şartıyla
ticari amaÇla kullanabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına
işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.
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GüNDEMlN 9.MADDESiNiN:
llimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 47 parselde bulunan dükkanln ön

ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten
Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapllan
müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

"llimiz merkez Yldırım Beyaz,t Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 47 parselde bulunan
dükkanın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerin 3/4' ünün noter onayıı
muvaİfakiyeti ahnarak, binadan itibaren parsel sınınnı geçmemek koşuluyla, zemın kat veya
varsa asma kat taban döşemesine kadar kapah alan oluşturmayacak şekılde, açıIıp, kapanır
katlanabilir camlı sistemlerle, projelerin estetik kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla
ticari amaçla kullanabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına
işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

GüNDEM|N 1 o.MADDEs|NiN:
Belediye Meclisimizin 06.12.2016 tarih ve 371 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na

havale edilen Kart43 bedellerinin artlrllması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı
bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih ve 371 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale
edilen Kart43 bedellerinin artırılması konusu görüşülmüş olup;

02 Nisan 20'10 tarihinde hazırlanan Kütahya Belediyesi Toplu Taşıma Elektronik Ücret
Toplama ve Araç Takip Sistemi ldari Şartnamesi 17. Maddesi 3. Fıkrası uyarınca;

lIimiz merkezinde toplu taşlmada kullanılan Kütahya Kart43 kartlarln satış fiyatlarında yaklaşık
5-6 yıl boyunca artırım yapılmaması, enflasyon oranlndaki artlşlarln maliyetleri yükselmesi nedeniyle;

-Kütahya Kart43 kartlardan Akıllı Kart fiyatının 6,00 TL(AltıTürkLirası),
-Kişiselleştirilmiş Akıllı Kart fiyatının 10,00 TL (OnTürklirası),
-Vize lşlem fiyatının ise 3,25 TL (ÜçLiraYirmiBeşKuruş) olarak belirlenmesine işaretle yapılan

oylama sonucunda oy birliği ile karar Verildi.

GüNDEM|N 1 1.MADDES|NiN:
Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan ilimizin muhtelif mahallelerinde bulunan taşınmazların

tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu be|irten Meclis Başkanı bu konu
hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan ve aşağıda mahalle, ada ve parsel numaraları
belirtilen taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına,
takasüna, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde Veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde
ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ye süresi otuz yılı
geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek) gereğince 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu kapsamında satışlarının yapılmasına, bununla ilgili satış şartnamesinin
hazırİanması, imzalanmasl vb hususlarda Belediye Başkanl Kami| SARAÇoĞLU'na ve Belediye
Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

s.No. MAHALLE ADAJPARSEL KAT BAĞlMslz
BöLüM

BRÜT ALAN
{M2}

TEsclL TARlHl

1. YlLDlRllvl BEYAZlT 2583112 ZEMlN 3 187 ,14 14.10.2004

2, YlLDlRlM BEYAZ|T 2583l12 zEMlN 4 190,76 14,10.2004

J. VlLD|RlM BEYAZlT 2583l1? ZEMiN 5 192,57 14.10.2004

4. YlLDlRllvl BEYAZ|T 2583l12 zEMlN 20 106,85 14.10.2004

5, YlLDlRlM BEYAZ|T 2583112 ZEl\4İN 21 170,24 14.10.2004

6, YlLDlRll\4 BEYAzlT zEl\4lN 22 179,29 14.10.2004
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7. ylLDlRlı/ BEYAZ|T 2583l12 ZElü iN 89,95 14.1o 2004
8, YlLDlRlN4 BEYAZIT 2583l12 zEMİN 27 181,71 14.10.2004
9. YlLDlRllV BEYMlT 2583l12 ZEMlN ?9 85,12 14.10.2004
10. YlLDlRlM BEYM|T 2583l12 ZEMlN 8 3,91 14.10.2004
11, YlLDlRlM BEYM|T 2583l12 ZEl\4lN 37 89,95 14.10.2004
12. ylLDlRlM BEYAZ|T 2583l12 zEMlN 39 86,33 14.10.2004
lJ, YlLDlRll\/l BEYAZ|T 2583l12 ZEl\4 iN 40 88,7 4 14.10.2004
14. YlLDlRlM BEYAZ|T 2583112 zEMlN 49 49,50 14.1o 2oo4

YlLDlRlM BEYM|T 2583l12 zEMlN 56 85,12 14.10.2004
lo- rlLDlRlM BEYM|T 2583l12 zEMlN 58 312,71 14.10.2004
17. rlLDlRlM BEYAzlT 2583l12 ZEMIN 312,10 14,10.2004
18, rlLDlRlM 8EYAZ|T 2583l12 ZEMlN 60 85,12 14.10.2004
19, rlLDlRlM BEYAzlT 2583l12 ZEMlN 61 14.10.2004
20. YlLDlRll\4 BEYAZ|T 2583l12 ZE[/lN ,7a 1,1o .>o 14.10.2004
21. YlLDlRlM BEYAZIT 2583l12 ZEl\4 iN 74 7 4,25 14.10.2004
22. YlLDlRll\4 BEYAzlT 2583112 ZEM lN 89,95 14.10.2004

23. YlLDlRll\4 BEYAZ|T 2583l12 zEMlN 83 140,66 14.10.2004

24. YlLDlRlM BEYM|T 2583l12 zEM N 87 213,70 14.10.2004
25. YlLDlRlM BEYM|T 2583l12 zEM N 88 1 40,05 14.10.2004
lo. YlLDlRlM BEYM|T 2583l12 ZEM N 92 87,53 14.10.2004
27. ylLDlRlM BEYAZ|T 2583l12 ZEM N o2 89,95 14.10.2004
28- YlLDlRll\4 BEYAZ|T 2583l1? ZtM N 97 76,67 14.10.2004

29. YlLDlRlM BEYAZlT 2583112 ZE[/lN 100 158"l6 14.10.2004

30. YlLDlRlM BEYAZ|T 2583l12 zEl\4lN 101 175,07 14.10.2004

31. YlLDlRlM BEYAZ|T 2583l12 ZElülN 115 82,10 14.10.2004
a, YlLDlRll\,4 BEYAZ|T 2583112 ZE1,1lN 121 152,73 14.10.2004

YlLDlRlM BEYAZ|T 2583112 zEl\,1iN 122 190,16 14.10.2004

YlLDlRll\4 BEYAZ|T 2583l12 ZE[/lN 125 159,97 14.10.2004

YlLDlRllvl BEYAZ|T 2583l8 ZEMlN 26 162,22 14.10.2004

36, YlLDlRlM BEYAZlT 2583/8 ZEMlN 269,14 14.10.2004

37. ylLDlRlM BEYAzlT 2583l8 ZEMiN 51 ,l39,18 14.10.2004

Jö. YlLDlRlM BEYM|T 2583l8 ZEMlN 54 139,18 14.10.2004

39. YlLDlRlM BEYM|T 2583/8 ZEMlN 72 134,57 14,10,2004

40. rlLDlRlM BEYM|T 2583/8 ZEMlN 74 48,1,13 14.10.2004

41. rlLDlRlM BEYAZ|T 2583/8 zEMlN 48,1 , 13 14.10.2004

rlLDlRlM BEYAZ|T 2583/8 zEMlN 76 133,65 14.10.2004

43. YlLDlRIM BEYM|T 2583l8 ZEMlN 89 274,67 14.10.2004

44. rlLDlRlM BEYM|T 2583/8 zEMlN o, 97,70 14.10.2Q04

45. YlLDlRlM BEYAZ|T 2583/8 ZEMlN 95 134,49 14.10.2004

46- YlLDlRlM BEYAZ|T 2583/8 ZEMlN 107 137,33 14.10.2004

47. YlLDlRlM BEYM|T 2583/8 ZEMlN 112 271 ,90 14.10.2004

48. ylLDlRlM BEYMIT 2583l8 ZEMlN 113 264,53 14.10.2004

49, YlLDlRlM BEYMIT 2583l8 zEMiN 124 138,26 14,10-2004

50. ylLDlRlM BEYAZıT 2583/8 ZEMlN 126 281 ,12 14.10.2004

51, YlLDlRlM BEYMIT 2583/8 ZEl\,1iN 130 64,52 14.10.2004

aı.



c ü ıı oeıvıi rı 1 2. MADDEs| ıı i tı :

. KütahYa-Yoncalı Termal Merkezi Maslakbaşı DeresiTaşkın Kontrol Projesinin uygulanabilmesi
iÇin, llimiz merkez Yoncalı Mahallesi 342 ada,3 ve4 nolu parsellerin, projeden etkilenen kesimlerinin,
294214650 saYılı KamulaŞtırma Kanunu Hükümleri gereğince, kamulaştıİma işlemlerinin 6'ncı 5 yıllık
KamulaŞtırma programının 2017 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belİrten
Meclis BaŞkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile bir|ikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan
müzakerelerden sonra konuyu oya sundu İe;

DSl 3. Bölge Müdürlüğü 34. Şube Müdürlüğünün 02.12.2016 tarih ve 803603 sayılı yazısında; DSl 2o16
Yılı Yatırım Programında yer alan "Kütahya-Yoncalı Termal Merkezi Maslakbaşı Deresi" taşkın kontrol projesinin
Şube Müdürlüğünce hazırlanmış ve Bölge Müdürlüğünce onaylanmış olduğu, taşkın kontrol projesinin
uYgulanabilmesi iÇin ilimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 342 ada, 3 ve 4 no.1u parsellerin projeden etkilenen
kesimlerinin kamulaŞtırmalarının gerekli olduğu belirtilmiştir. Söz konusu Kamulaştırma protoko|ü DSl Boıge
Müdürlüğü ile Kütahya Belediye Başkanlığı arasında imzalanmış olup;

5393 Sayılı Kanun'un 15.maddesi (h) fıkrası "Mahallf müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getiritmesi
amacıYla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya
kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak fesis etmek." hükmü ve 2942 t 4650
SaYılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince söz konusu kamulaştırma işlemlerinin 6'ncı 5 yıllık
kamulaŞtırma programtnın 2017 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile
karar verildi.

1-5 Yıllık imar programının
a-Program numarası :Ek
b-Başlangıç Tarihi :01.0'1 .2013
c-Bitiş Tarihi :31.12.2017
Toplam Maliyeti :30.566,40 TL
Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı
2013 yılı:-
2014 ytı-
2015 yılı:-
2016 yılı:-
2017 yılı
2-Yapılacak işlere göre ödenekler
Kamulaştırma :30.566,40 TL

GüNDEMlN 1 3.MADDesiı.ıiN:
llimiz merkez Siner Mahallesi, 17.P.lV pafta,60 nolu adada imar planı değişikliği konusunun

müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Siner Mahallesi, 17.P.lV pafta, 60 nolÜ aO-aOa imar planı değişikliği müracaat
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Siner Mahallesi, 17.P.lV pafta, 60 nolu ada, 3 nolu parsel alanında; ada ayırma çizgisinin
kaldırılmasına ilişkin imar planı değişikliği müracaatı, 04.11,2016 tarih,4629 kayıt nolu dilekçe ile
yapılmıştır.

Söz konusu, imar planında Ayrık Nizam - 4 kat konut lejandı bulunan 60 nolu ada alanında,
ada ay|rma çizgisinin iptal edilmesine ilişkin uygulama imar planı değişik|iğinin; 3194 SayıIı lmar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile
karar verildi.

: 30.566,40 TL

Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli(TL)

1 Kamulaştırma

DSl ile Kütahya Belediye Başkanlığı arasında
imzalanan Kamulaştırma Projesine göre Yoncalı
Mahallesi, 342 ada, 3, 4 parsel numaralı
taşınmazların etkilenen kesimlerinin kamulaştırılması

2017 30.566,40 TL

L/"1 ,
Sayfa 6 / 1



GüNDEMlN 14.MADDEsiNiN:
llimiz merkez Siner Mahallesi, 158 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikıiği

konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanl bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz merkez Siner Mahallesi, 158 ada, 1 nolu parsel alanında imaİ planı değişikliği müracaat dosyas|
incelendi, yapllan görüşmeler sonucunda;

Defterdarlık Mi||i Emlak Müdürlüğünün 22.11.2016 tarih, 1'l 109 sayılı yazılan; " 667 sayılı KHK
kapsamında el konularak Hazineye intikal eden lıimiz, Merkez ilçe, Siner Mahatlesinde bulunan 158
ada, 1 parsel no.Lu, 3.832, 89 m2 yüzölçümlü , Bodrumlu 4 katlı betonarme Yuft Binası ye Arsası
Vasıflü, 1/1000 Uygulama lmar Planında 5 m. ön bahçeli,3 metre yan bahçeli ayrık nizam 4 kat yapı
adasında ticaret alanı olarak ayrılan taşınmazın, 667 sayılı KHK kapsamında yuıt olarak kullanılmak
üzere Milli Eğitin Bakanlığına tahsisi yapılacağından taşınmazın yurt alanı olarak imar plan tadilatı
yapılması gerekmektedir. Bu nedenle , gerekli plan tadilatının yapılarak planın bir örneğinin
gönderilmesini,.......... " şeklindedir.

Siner Mahallesi, 158 ada, 1 nolu parsel alanında, uygulama imar planında; T2 (talebe bağlI
olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek - konut - yapılaşma), ayrık nizam 4 kat
(hmax:14.50), 5 metre ön, 3 metre yan bahçeli, TAKS: 0.35, KAKS: 1.40, lejandları bulunmaktadır.
Parsel alanında, Nazım imar planında, Ticaret - T2 alanları, yer almlştlr.

Söz konusu, 1 nolu parsel alanında; "T2 (talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari
amaçla kullanılabilecek - konut - yapılaşma)" lejandının "Yurt Alanl" lejandına dönüştürülmesine
ilişkin uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile
karar verildi.

GüNDEMiN 15.MADDEsiNiN:
llimiz merkez Yıldırım Beyazlt Mahallesi, 758 ada, 77 nolu parsel alanında imar planı

değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi
ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 758 ada, 77 nolu paİsel 
'alanında 

imar planı
değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapllan görüşmeler sonucunda;

23.08.20'l6 tarih, 3613 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçeyle ; Yıldırım
Beyazıt Mahallesi, 758 ada, 77 nolu parsel alanının kuzey bölümünde, mevcut bina ile uyumlu,
mevcut binanın korunarak, çekme mesafesi bırakılmadan bina yapılması için , plan değişikliği talebi
yapllmlştlr. 77 nolu parsel alanlnda uygulama imar planında, Karayolundan 15 m. diğer kesimlerden
3'er metre yapı yaklaşma mesafeli, "Akaryakıt - Lpg -Lng Satış lstasyonu ve Ticaret Alanı -
KAKS:1.00 - Yençok = 8.50 m.(2 kat) " lejandlı saha bulunmaktadır. Sağlık lşleri Müdürlüğünün
13.06.20"|6 tarih, E.576 sayılı yazısıyla, akaryakıt satış istasyonu faaliyet konulu işyeriyle ilgili ilave
bina yapılması düşünülen alan hakklnda, batl cephesi boyunca 5 metre, güney cephesi boyunca 5
metre sağlık koruma bandlarının onaylandığı, iletilmiştir. Parsel alanının kuzeyindeki parsel sınırına
1.2 metre , 2.04 metre mesafelerde mevcut ruhsatlı bina bulunmaktadır. Bu bağlamda, kuzey
bölümündeki 3 metrelik yap| yaklaşma mesafesinin; mevcut ruhsatlı bina yapı yaklaşma mesafesinde
kalmayacak, ilave yapılabilecek binanın parsel sınırına 1.2 metre mesafede olacak şekilde;
düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b
maddesi uyarlnca onaylanmasına işaretle yapllan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GüNDEMiN 16.MADDEsiNiN:
llimiz merkez Yıldlrım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2654 ada,3 nolu parsel aIanlnda imar

planı değişikliği konusunun mUzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt
gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu
Ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2654 ada,3 nolu parsel alanında imar



15.11.20'16 tarih, 4760 kaYlt nolu dilekçe; '78.ö.7 pafta, 2654 ada, 3 parsel numaralı, yıldırım
BeYazıt Mahallesi, KütahVa Merkezde bulunan arsamtn 4 kat otan müsadesinin; , Arsamın köşe başı
Parsel olması * Zaten Yola bakan her iki cepheden 7 şer metre çekitmesi- o bötgede site tanında
YaPılaŞmalar ve Planlar dikkate alındığında ntjfus yoğunluğunun fazla olması sİbepıeri ile inşaat
oturma alanında daraltma yapıtmadan 5 kat inşaat müsadesi verilmesi,...," şeklindedir.

2654 nolu adada 3 nolu Parsel alanına bitişik parsellerde ve 2654 nolu adanın çevresindeki
alanlarda mevcut yapılaŞmaların olduğu görü|müştur. Parsel bazında, kat artlşl sonucunda yoğunluk
artacak, yapılaŞma karakteri bozulacaktır. Bu nedenler|e söz konusu 15.11.2o16tarih,4760 kayıt no|u
dilekÇeYle YaPılan imar Planı değişikliği müracaatının reddine işaretle yapılan oylama sonucunda
oy birliği ile karar Verildi.

GüNDEMiN 17.MADDES|NiN:
. . UYgulama. imar Planlannda uygulanmakta olan, 2004 y|lında onaylanan imar planlarına esasjeo_1ojjk-jeoteknik-jeofizik etüdlerindeki "uygun olmayan alanlai' lejandı dİşındaki, Ji55r alanlarda dailgili lejandlann uYgulanması konusunun müzakeİesi olduğunu be|irten ır,ıecıİs 

-aİğı<an, 
bu konu

hakkında slaYt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardınJan ve yapılan müzakeİelerden sonra
konuyu oya sundu ve,

UYgulama imar Planlarında uygulanmakta olan, 2OO4 yılında onaylanan imar planlarına esas
jeolojik-jeoteknik-jeofizik etüdlerindeki "uygun olmayan alanlar" lejandı dışındaki, diğer alanlarda da
ilgili lejand|ann uygulanması konusu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

BelediYe Meclisimizin 05.04.2016 tarih, 148 sayılı kararıyla; ..., revizyon imar planları
YaPılacak 196 ve 27 49 hektarlık alanlar içerisinde, 6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Riskli Alanlar
dıŞındaki sahalarda, mülga Afet lşleri Genel Müdürlüğünce 2004 yılında onay|anan imar planlarına
esas jeolojik - jeoteknik - jeofizik etüdlerinde belirlenen yerleşime "uygun olmayan alanla/, (UoA) da
; YaPl Yasağl getirilmesi, her türlü imar çapı (durumu) verilmemesi, ifraz, tevhid ve parselasyon izni
verilmemesi, InŞaat (YaPı) ruhsatı verilmemesi, biIgi amaçlı imar planı örneği verilmesi, uygun
görülmüŞtü. Söz konusu "uygun olmayan alanlar" (UOA)ın; bu alanlarda bulunan 2o04 ytı öncesi ilgili
jeolojik etüd lejand, koŞullarının iptal edilmeden, uygulama imar planlarına aktarılarak uygulanması ve
"uYgun olmaYan alanlar" (UOA) dışında jeolojik - jeoteknik - jeofizik etüdlerinde belirlenen diğer
lejand ve koŞullarının uygulama imar planlarına aktarılmaması , problemler oluşturabilecektir. 2004
yllında onaylanan jeolojik - jeoteknik - jeofizik etüdlerinde; 2001 yllında onaylanan ,Ma|tepe _ 30
Ağustos - Ok MeYdanı Mahalleleri alanlarının imar planına esas yerleşime uygunluk amaçlı (sondajlı)
jeolo.jik ve jeoteknik etüdleri hariç tutulmuş olup, bu jeolojik jeoteknik etüdlerdeki koşullann aynen
geÇerli olmasl belirtilmiŞtir. Aynı zamanda , Vefa (Yıldırım Beyazıt) Mahallesi, 59O ada, 22 nolu parsel
alanında 2013 yll|nda onaylanan Ve okmeydanl Mahallesinde 17o.g84 m2lik alanda 2015 yılında
onaylanan; imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüdler bulunmaktadır. Söz konusu 2O13 ve 2015
yüllarında onaylanan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüdler de uygulama imar planlarlna
aktarılmamıŞtır. Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih, 148 sayılı kararıyla, aynı zamanda; daha
önce jeolojik-jeoteknik etüdleri yaptırılmayan, yenilenmesi gereken ve Kale Bölgesindeki yerleşime
"uYgun olmaYan alanlar" (UOA) dışında, uygulama imar planında yapılaşma olacak alanlarda
kalmakta iken , 2004 Yllında onay|anan jeolojik - jeoteknik - jeofizik etüdlerde yerleşime "uygun
olmayan alanlar" (UoA) da kalan bölgelerde, ldaremizce; imar planlna esas jeolojik-jeoteknik
etüdlerin yaptırılması, uygun görülmüştü. Bu alanlarda imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin
yaptlrllmasl konusuyla ilgili ldaremizce ihale çalışmalarl yapllmaktadlr. Bu alanların bir kesiminin
Riskli Alanlarla birleşik olduğu, uygulama bütünlüğü açısından önem arz eden Riskli Alanlarda
onaYlanan jeolojik-jeoteknik etüdler sonucu düzenlenecek imar planlan - yapııaşma dokusu ile ihale
ÇalıŞması yapllan jeoıojik-jeoteknik etüdlerin yenilenmesiyle, bu bölgelerde genel değerlendirme
yapılabileceği , Riskli Alanlarda imar planı ve proje çalışmalarının devam ettiği, görülmüştür.

Yukarlda açlklanan nedenlerle, Revizvon imar planlarl Vapllacak 196 Ve 2749 hektarllk alanlar
ile llıca ve Yoncalı uvqulama imar planlarında: 6306 Sayı|ı Kanun Kapsamındaki Riskli Alanlar
dışındaki sahalarda, 2004 yılı sonrası onaylanıp uygulama imry planlarına aktanlan jeolojik -

Ut. s3yfa8,j:7,.-Ça+



jeoteknik etüd alanlar haricinde; uygulama imar planlarında bulunan dere yataklarında
belirlenen lejandlar Ve yukanda açlklanan 2001 ylllnda onaylanan etüdler dlşlndaki, diğer jeolojik etüd
lejand ve koşullarının iptal edilerek, 2004 yılında onaylanan imar planlarına esas jeolojik - jeoteknik -
jeofizik etüd|erdeki yerleşime uygunluk haritasında daha önce aktarılan"uygun olmayan alanlaı''
(UOA) dışındaki diğer lejandlar ve bütUn muhtemel fay lejandlarının da aktarılarak uygulanması, Vefa
(Yıldırım Beyazıt) Mahallesinde 2013 yılında ve Okmeydanı Mahallesinde 2015 yılında onaylanan
imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüdlerdeki yerleşime uygunluk haritasındaki lejandIarın
aktarllarak uygulanması, plan hükümlerine "mülga, Afet lşleri Genel Müdürlüğünce 2oo4 yılında
onaylanan jeolojik - jeoteknik - jeofizik etüdlerdeki, 2013 ve 2015 yıllarında onaylanan ve ilgili diğer
imar Planına esas jeolojik- jeoteknik etüdlerdeki; koşul ve kriterlerinin ve ilgili mevzuat hükümlerinin
uYgulanması" hususlarının eklenerek işlemlerin yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy
birliği ile karar verildi.

GüNDEMiN r8.MADDEsiNiN:
llimiz merkez Hacı Aaizler (100. yıl) Mahallesi, 2618 ada, 5O1 nolu parsel alanlnın imar

planlarına allnmasl konusunun muzakeresi olduğunu belirten MecliS Başkanl bu konu hakkında slayt
gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu
Ve;

llimiz merkez Hacı Azizler (1O0. yıl) Mahallesi, 2618 ada, 501 nolu parsel alanının imar
planlarlna allnmaSl müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

21.11.2016 tarih,4845 kayıt nolu dilekçe " llimiz , merkez, 1O0. Yıl Mahal|esi, şükran Sokak
No.16 , 2618 ada, 501 parseldeki taşınmazla birlikte üzerindeki evi ,1991 yılından beri kullanmaktayız.
Buranın ecri misilini 24 yıldır ödemekteyiz. Maliye'ye satın almak için dilekçe veriyorum. Maliye bana
imardan geçmediği için satış veremiyor. Ben buranın sadece hazineye ait olan kısmına özel (mevzii)
imar istiyorum." şeklindedir.

501 nolu parsel alanının kuzey bölümünde nazım ve uygulama imar planlarında park atanı yer
almaktadır. Parsel alanının diğer bölümleri nazım ve uygulama imar planlarının dışındadır. Parselin
doğu bölümünde; klsmen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürü|mesi Hakkındaki Kanun
kapsamında Riskli Alan ile orman Alanlnln bulunduğu görülmüştür. Parselin olduğu bölgedeki Riskli
Alanlarda proje çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenlerden dolayı, söz konusu müracaatın
reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GüNDEMiN 19.MADDEsiNiN:
Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarih,327 sayılı kararı ile red edilen, Hacıazizler Mahallesi,

2618 ada, 214 nolu parsel alanında mevzii imar planı yapımı konusunun tekrar değerlendirilmesi
konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarih,327 sayılı kararı ile RED edilen, Hacıazizler Mahallesi,
2618 ada, 214 nolu parsel alanında mevzii imar planı yapımı konusunun tekrar değerlendirilmesi,
müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

27.12.2016 tarih, 5493 kayıt nolu di|ekçe " Kütahya Merkez Hacıazizler Mahallesi 2618 ada
214 numaralı parselde müstakil konut yapabilmek amacıyla, etrafı tamamen müstakil konutlar bölgesi
olduğu ve komşu parselde konut amaçlı mevzii imar planı çalışması yapıldığı için, mülkiyeti üzerime
almadan 07.03.2016 tarih 980 numaralı dilekçe ile Belediyenize başvurarak mevzii imar planı için ön
izin talebinde bulundum. Kütahya Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 144 sayılı kararı ile tarafıma
mevzii imar planl yaplmı için ön izin Verildi. Ben de bu karara ve mevzii imar talebinde bulunduğum
taşınmazın etrafında hiçbir problem çıkmadan yapılmış imar planına güvenerek 13.04.2016 tarihinde
parseli satın aldım. Kurum Görüşti, Harita, jeoloji ve planlama çalışmalarını belediye ile görüşmeler
yaparak , hiç bk problem olmadan tamamladım. lmar planı inceleme ücretini de yatırarak imar
planının Belediye Meclis onayını beklemeye başladım. Fakat anlayamadığım bir şekilde plan onayı en
yakın Belediye Meclis gündemine girmedi, Gündemin yoğun olduğunu düşünerek tepki göstermedim.
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lmar Planının ona(ını 04.10.2016 tarihli Belediye Meclisinin gündemine girdi, Ben onaylanmasını
beklerken BelediYe Meclisinin 327 sayılı kararı ile imar planının reddine karar verildi. Gerekçe olarak
da o bölgede BelediYenin yapmaka olduğu geniş çaplı imar planı çalışması gösterildi. Bu çalışma ben
ön izin talebinde bulunduğumda da vardı. Ayrıca yine bu çalışma devam ederken tam karşı komşu
Parsel olan 2618 ada 222 parsele imar plan onayı verilmiş, hatta 27.10.2015 tarihinde imar çapı dahi
verilmiŞtir. Yine aynı şekilde güney tarafımdaki 2618 ada 216 parselde geçmiş tarihlerde de 2618 ada,
207,525,524,550 Parsellerde de aynı şekitde mevzi imar plan çatışması yapıImıştır. Buntar hep
benim Parselime Çok yakın parsellerdir. Tarafıma belediyenin imar çalışmasının 2 ay içerisinde
bitecek denilmiŞ lakin yaklaşık 3 ay geçmiş olmasına rağmen imar planın çalışmasında herhangi bir
ilerleme olmamıŞtır. Ben şayet ön izin almamış olsaydım bu parseli almaktan vazgeçecektim. Ayrıca
Yine bana ön izin aŞamasında Belediyenin plan çalışmasını bekleyin denseydi bekler, boşu boşuna
Plan ÇalıŞması iÇin ciddi bir bedel ödemezdim. Gerek parseti satın alarak , gerekse imar planı
ÇaIıŞması bedeli ödeYerek ciddi manada mağdur olmuş durumdayım. Tüm çalışmaları tamamlanmış
olan mevzi imar Planı yapımı çalışmasının tekrar Belediye Meclis Gündemine alınıp onaylanmasını
talep ediyorum.." şeklindedir.

BelediYe Meclisimizin 01.12.2015 tarih, 468 sayılı kararıyla söz konusu bölgede Hacıazizler
Mahallesi YerleŞik Alanı ile mevcut imar planlı saha arasında kalan bölgede, 358 hektarllk alanda ve
bağlantı yolunda; konut sahalarl-ticaret aıanlarl ile gerekli sosya| ve teknik altyapl (eğitim tesisleri,
sosYal ve aÇlk YeŞil, sağlık tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler, lbadet , Teknik Alt Yapı) alanları olarak
imar planlarının hazırlanması için;
ldaremiz taraflndan; ilgili Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas göruşler alınması, imar planına
esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılmas|, uygun görülmüş olup, bütünsel bir planlama çalışması
gerÇekleŞtirilecektir. Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler tamamlanmıştır. Bahse konu
görüŞlerde imar Planı yapımına mani bir husus iletilmemiştir. 214 nolu parselde söz konusu mevzii
imar planının onaylanması halinde parçacıl bir yaklaşlm getirilerek, plan bütünlüğü bozulacaktlr. Bu
nedenlerle, 27 .12.2016 tarih, 5493 kayıt nolu dilekçeyle yapılan, Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 214
nolu Parselde mevzii imar planı yapımı talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği
ile karar verildi.

GüNDEMiN 2o.MADDEsiNiN:
llimiz merkez Yıldırım Beyazıt Maha|lesi, 97 pafta, 1935 ada, 94 nolu parsel a|anında imar

Planl değiŞikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt
gösterisi ile birlikte bilgi veri|mesinin ardından ve yapılan müzakereleİden sonra konuyu oya sundu
Ve;

llimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 1935 ada, 94 nolu parsel alanında imar
Planl değiŞikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere lmar ve Bayındırlık Komisyonu,na havale
edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GüNDEM|N 2.|.MADDEsiNiN:
ilimiz merkez Ylldlrlm Beyazlt Mahallesi, 688 nolu ada bölgesinde imar planı değişikliği

konusunun müzakeresi o|duğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt göiterisi ile birlikt,e
bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;-

llimiz merkez Yıldırım Beyazıt Maha|lesi, 688 nolu ada' bolgesinde imar planl değişikliği
konusunun daha detaylı incelenmek üzere lmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine
işaretle yapllan oylama sonucunda oy bir|iği ile karar veri|di.

GüNDEMiN 22.MADDEsiNiN:
llimiz merkez Ylldtrlm Beyazlt Mahallesi, 91 pafta, 555 ada, ,lO nolu parsel alanında ve 129,

132, 133 Pafta, 759, 760,761,762 ve 763 nolu adaların olduğu, Park ve Oyun Alanları lejandlı
bölgede imar Planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu
hakklnda slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakeİelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta,555 ada, 10 nolu parse| alanında Ve 129,
132, 133 Pafta, 759, 760, 761, 762 ve 763 nolu adaların olduğu, Park ve Oyun Alanları lejandlı
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bölgede imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere lmar ve Bayındırlık
Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar Verildi.

GüNDEMiN 23.MADDEsiNiN:
Kütahya Kenti 2. Çevre Yolu Güzergah değişikliği konusunun müzakeresı olduğunu

Meclis Başkanı bu konu hakklnda slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve
belirten
yapılan

müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Yeni Çevreyolu güzergahl konusu görüşüldü; yapılan görüşmeler sonunda;
Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdüdüğünün 19.12.2O16 tarih

yaAlan " Kütahya 2. Çevreyolu Güzergah değişikliğine ait Revize Vaziyet planı
Müdütüğü'nün 06.12.2016 tarih 6288845*755.01/E.511610 sayılı yazısı ile
onaylanmış ve onaylı Revize Vaziyet Planı ehe gönderilmişt. " Şeklindedir.

E.30O488 sayılı
Karayolları Genel
uygun bulunarak

Bahse konu 2. Çevre Yolu Revize Vaziyet planl incelenmiş olup; daha önceden belirlenen 2.
OSB Alanınınn kuzeyinden başlayarak Kümaşın güneyinden devam ederek Yeni Bosna Mahallesinin
doğusundan, Perli Mahallesinin kuzeyinden bağlanan Ve Yeni güzergah ile değiştirilen Kütahya Kenti
Yeni Çevre Yolu Güzergahı kontro| Alanı- Yapı Yasağı uygulanacak Alanın iptal edilmesi; Karayolları
14. Bölge Müdüdüğü 19.12.2016 tarih E.300488 sayılı yazıları ile iletilen 2. OSB Alanının kuzeyinden
baŞlayarak Hayvan Hastanesinin bulunduğu bölge, Kümaş Fabrikasının doğusundan devam ederek
Perli Mahallesinin kuzeyinden bağlanan Yeni Çevre Yolunun Çevresinde sağlı sol|u en az 200 er
metre KütahYa Kenti Yeni Çevre Yolu Güzergahı kontrol alanı- yapı yasağı uygulanacak alanın
belirlenmesine;

06.0"|.2015 tarih 25 sayılı Belediye Meclis kararl ile Çalca Mahallesi J24AO1B4A Jz4AolB4B
J24AO1B4C J24AO1B4D paftalarda Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünden görüş alınması şartı ile
onaYlanan plan değişikliğinin iptal edilerek plan değişikliğinden önceki uygulama imar planının
uygulanması, 08.'l 0.201 6
tarih 33'l sayılı Belediye Meclis Kararı ile Çalca Mahallesi 2569 parselde verilen imar planı ön izninin
iptal edilmesi;

Kütahya Kenti Yeni Çevre Yolu Revize Planın çevresinde imar planı araşt|rma sınırı
belirlenerek idaremiz tarafından ; bu sınır içerisinde 1-Gıda, Tarım ve Hayvancılık ll Müdürüuğü
Kütahva, 2-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanllğı (Maden lşleri Genel Müdürlüğü Ankara). 3-Karayolları
14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 4-D.S.l 34. Şube Müdürlüğü Kütahva, 5-BOTAŞ Doğal Gaz lşletmeleri
Bölge Müdürlüğü Ankara. 6-1l Telekom Müdürlüğü Kütahva, 7-Bilim, Sanayi ve Teknoloji ll Müdürlüğü
Kütahva, 8-1l Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahva, 9_1l Özel ldaresi Genel
sekreterliği Kütahva, 1o-Çevre ve Şehircilik ll Müdürıüğü Kütahva, 11-TElAŞ Türkiye Elektrik lletim
A.Ş. 6.lletim Tesis ve lşletme Grup Müdürlüğü Kütahva, 12-Osmangazi EIekkik Dağıtım A.Ş. Proje ve
TeSiS Müdüdüğü Kütahva, 13-orman Bölge Müdürlüğü Kütahva, ,l4-1l sağılk Müdürlüğü Kütahva, 15-
Orman ve Su lşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürluğü Kutahva, ,16-Kütahya Belediyesi A. Fen lşleri
Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon lşleri Mudürlüğü C. Sağlık lşleri Müdürlüğü, 17-il Afet Ve Acil
Durum Müdürlüğü Kütahva, '18-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahva, 19-
Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığılediye Birimi Kütahva, 20-0rman ve Su İşleri
Bakanlığı, 21-Orman ve Su lşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kurum ve Kuruluşlardan
imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptlrllmasl, llk
olarak Orman Bölge Müdürlüğünden Orman sınırları ve ilgili görüşlerin iletilmesinden sonra imar ve
Bayındırllk Komisyonumuzca alandaki bölgesel fonksiyonlarln (ticaret, KDKÇA, Turizm vb) diğer ilgill
kurum ve kuruluşlardan görüş alınmaslna işaretle yapllan oylama sonucunda oy birliği ile karar Verildi.

GüNDEMiN 24.MADDEsiNiN:
llimiz merkez lnköy Mahallesi, 0 ada, 2917, 3033,4108, 4196, 42og, 4782, 5232 nolu

parsellerde imar pIanl değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanl bu konu
hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakere|erden sonra
konuyu oya sundu ve;

lıimiz merkez lnköy Mahallesi, 2917, 3033, 4108, 4196, 42og, 4782, 5232 nolu parsellerde
imar planı değişikliği, konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

Emlak ve lstimlak Müdürlüğü tarafından, |mar ve Şehircilik Müdürlüğümüze iletilen yazı;
"Mülkiyeti Belediyemize ait olan lüimiz lnkay Mahallesi, 2917 parsel numaralı - 2.360,00 m2
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yüzölçümlü, 3033 parsel numaralı - 15.115,48 m2 yüzölçIjmlü, 4108 parsel numaralı - 210,00 m2
yüzölçümlü, 4196 parsel numaralı - 6.808,00 m2 yijzölçümlü, 4209 parsel numaralı - 768,00 m2
yüzölÇümlü, 4782 parsel numaralı - 2.376,00 m2 yüzölçümlü ve 5232 parsel numaralı - 1940,11 m2
YüzölÇümlü taşınmazlara Fen lşleri Müdürlüğü tarafından "bilim merkezi" ve "planetaryum" yapılacağı
bildirildiğinden; E:0,10 olan emsal değerinin E:0,20 olarak değiştirilmesi konusunun Müdürtüğünüzce
değede ndirilmesi.. " şeklindedir.

lnköy Mahallesi, 29'l7, 3033, 4108, 4196, 4209, 4782, 5232 nolu parsellerde; 1/,1OO0 ölçekli
Uygu|ama lmar Planında, Rekreasyon Alanl (E:0.10) lejandll alan bulunmaktadır. Bahse konu yazıda
bahsedi|en hususların yapılabilmesi amacıyla, söz konusu parsellerin bulunduğu alanda uygulama
imar planının Rekreasyon Alanı (E:0.20) olarak düzenlenmesi, "Rekreasyon alanında; bilim merkezi,
planetaryum ve kapalı oyun alanları yapllabilir." şeklinde plan notunun oluşturulması ile ilgili
hususların 1/5000 öiçekli Nazım lmar Planına da aktarılması yönlerindeki Nazım ve Uygulama lmar

Planı değişikliğinln, 3'l94 Sayılı İmar Kanunu'nun 6/b maddesi uyarınca onaylanmasına
işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GüNDEMiN 25.MADDEsiNiN:
llimiz merkez Çalca Mahallesi , 2481 nolu parsel bötgesinde imar planı değişikliği konusunun

müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Çalca Mahallesi, 2481 notu parsel bölgesinde imar planı değişiktiği, konusu
görUşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

Müdürlüğümüze iletilen 26110/20'l6 tarih, 4471 kayft nolu dilekçe; "lıimiz Çalca Merkez Pafta
25-Ö-1, parsel 2481 no'lu fabrikamızın arkasında bulunan, Park 1 alanının yerine Çalca Pafta 14 Ada
900, 1007, 1006 Parsel 2160, 2760, 8920 No'lu yerlerden uygun olanı ile takas yapılması...ekli
krokideki park alanı kadar yeri hammadde koymak için kullanacağız...'şeklindedir.

Çalca Mahallesi, 2760 metrekare büyüklüğündeki 1 007 nolu parsel alanı ile 2160 metrekare
büyüklüğUndeki 900 nolu parsel alanı; Nazım ve Uygulama lmar Planlarının dışındadır. Söz konusu
Çalca Mahallesi 900 ile 1007 nolu parsel alanlarının kayıtsız, şartsız, bedelsiz olarak Belediyemize
hibe edilmesi kaydıyla;

Çalca Mahallesi, 2481 nolu parselin kuzeybatısında bulunan, ilgi dilekçede bahsedilen ve
Botaş Doğalgaz Boru Hattı ve Alanı Toplu Yaşam Alanları için bırakılan koruma alanı esas alınarak,
koruma alanlnın kuzeyindeki, yaklaşlk 3860 metrekarelik Park alanının; Hammadde Alanı olarak
düzenlenmesi, yönündeki 1/1000 ölçekli Uygulama lmar Planı değişikliği ile bu değişikliğin nazım imar
planına aktarıldığı, 1/5000 ölçekli Nazım lmar Planının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyarlnca onaylanmasına,

Çalca Maha|lesi 90O ile 1007 nolu parsellerin bulunduğu bölgede imar p|anları hazırlanırken,
Hammadde Alanı olarak düzenlenen imar planı değlşikliği ile azalan park alanına karşılık, yaklaşık
4920 metrekare büyüklüğünde Park alanının düzenlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy
birliği ile karar verildi.

GüNDEMiN 26.MADDEsiNiN:
llimiz merkez Andız Mahallesi, 153 ada, 1, 2, 3, 4 Ve 5 nolu parsellerde imar planı değişikliği

konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkan| bu konu hakkında slayt gösterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
ltimiz merkez Andız Mahallesi, 1 53 ada, 1 , 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde imar planı değişikliği, konusu
görüşüldü, yapllan görüşmeler sonunda;

27 .12.2016 tarih, 5496 kayıt nolu dilekçe; "Kütahya ili, Merkez ilçesi, Krazpınar Mahallesi,
J23BO4A3 Pafta, 153 Ada, 1 ve 2 numaralı parseller, J23BO4A4 Pafta, 153 Ada, 3, 4 ve 5 numaralı
parsellerin malikiyiz, Mevcut yapı adası üzeinde Ezel bir yuıi binası yapmak istemekteyiz. Bu 5 parsel
toplamda bi Ada oluşturmaktadır ve tevhit işlemleimiz halen devam etmektedir. 153 Numaralı ada
üzerine YURT-KIJR ile aramızda yapmış olduğumuz protokole istinaden "Özel Yuıt" projelerimizi
hazırlamaktayız. Anlaşmamız gereği, Y|JRT-KIJR şartname maddeleri bizi TlP odalar ve TlP planlar
yapma konusunda zorlamaktadır. Bu tip planlar açısından komisyonunuzdan bazı taleplerimiz
ol acakt ı r. B unl ar aş ağ ı daki g ib idir;

1) Mevcut yapı adamızda yapılaşma katsayıları; T.A.K.S: 0,35, K.A.K,S: 1,05 olarak
belirlenmiştir. Bu değerlerin lA.K.S: 0,375, K.A.K.S: 1,50 olarak yeniden düzenlenmesini
istemekteyiz. Bunun sebebi; TlP plan olduğumuz için taban al%ımızla ara katlarımız aynı'€" :=,:=,-:,--.Ji,-



metrekarededir Ve Çıkma yapamamaktayız. T.A.K.S K.A.K.S oranının % olarak korunmasını
isteme4eYiz. Aıtan yoğunluk miktarına karşılık, EK'te tapu fotokopisi bulunan parselimizden
hesaplarınız doğrultusunda gerekli kesintinin yapılarak, Kütahya Belediyesine bedelsiz otarak terkini
yapacağım ızı beyan ederiz.

2) Yapı adamızın lejantı "Konut Alanı" olarak geçmektedir, Bunun düzettilip, ,§osya/ ve
Kültürel TesiS Alanı (Özel Yuı7 - Ticari Tesisler)" otarak değiştirilmesini talep etmekteyiz,

3) Kat Yükseklikleri konusunda yine YURT-KtJR'un şaftnamesindeki kat yükseklikleri
sınırlamasına uygun olarak, Hmax:16 mt talep etmekteyiz. (Ptanlarımızda 1. Bodrum katımız
otoparktır ve 2 mt subasman yüksekliğinden f aydalanmaktayız)

4) Planlarımız doğrultusunda tasarladığımız, bloklarımızın yerleşimini gösterir vaziyet planımız
EK'tedh, YURT,KUR Şaılnamelerine uygun olarak tasarladığımız kütleleimiz yapı adamıza plandaki
gibi YerleŞmektedir. EKteki kottu krokiye göre binalarımız ve arsamE güneybatı tarafındaki 1o metre
geniŞliğindeki ana Yol kotunun çok altında kalmaktadır. Böyletikle ana yol yaklaşma mesafesine sıfır
yaklaŞımda olan adamız, ana yoldan tam anlamıyla faydalanamamaktadır. Bu sorunu aşabilmek
adına, subasman kotumuzun güneybatı cephemizdeki 10 metre genişliğinde bulunan uzun ana yolun
üzerinden verilmesini ve bunun yeni çıkacak çaplmza işlenmesini talep etmekteyiz. Böytelikle ana
yoldan, yurt binamıza giriş çıkışIan rahatlıkta yapabileceğiz. Ayrıca, yerleşim planında gördüğünüz
üzere Çekme mesafelerine uyularak bloktarımızı yerleştirdiğimiz takdirde iki bina arası çekme
mesafemiz 7 metre olmaktadır. Bunun sebebi lse, yurt binamıza ait aktivite ve sosya/ faaliyetlerimizi
YaQabileceğimiz alan olarak arsamıın kuzeybatısında yer alan 1O metre genişliğindeki yol cephesine
bakan alanı aYırmak istemekteyiz. Kütlelerimizin mevcut imar planına işlenmesini talep etmemekteyiz
ancak, iki blok YaPılması halinde bloktar arası çekme mesafesi minimum 7 metre olmalıdır gibi bir ptan
notu eklenmesini talep etmekteyiz. Bu konuIar ile ilgili mağduriyetimizin giderilmesi ve yeni çıkarılacak
olan ÇaPımıza ı§/enmesl konusunu komisyonunuzun takdirine bırakıyoruz. Gereğinin yapılması ve
tarafımıza bilgi aKanlması konusunu an ederim...'' şeklindedir.

llgi dilekçede sehven Kirazplnar Mahallesi olduğu belirtilen, Andız Mahallesi, 153 ada, 1,2,3,
4 ve 5 numaralı parseller 1/1000 ölçekli Uygulama lmar Planında Konut Alanı Ayrık Nizam, 3 kat,
TAKS:0.35, KAKS:1.05,5 metre ön bahçeli,3 metre yan bahçeli lejandlı alanda kalmaktadır. Andız
Maha|lesi 4228 ada 1 no|u parsel alanlnln 13oo m2'lik kısmı Belediye Meclisimizin 06t12l2016 larih,
393 sayıll kararlyla Belediye Hizmet A|anı olarak düzenlenmişti. Geriye kalan 739 m2,1ik klsml Konut
Alanı AYrık Nizam, 3 kat, TAKS:0.35, KAKS:1.00, 5 metre ön bahçeli, 3 metre yan bahçeli lejandlı
alanda kalmaktadır. Kirazpınar Mahallesi, 3882 ada 6 nolu parsel alanının bir kısmı Uygulama lmar
Planında yol alanında bir kısmı da plansız alanda kalmaktadır.

Andız Mahallesi 153 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsel alanında; Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı
(Öze| Yurt-Ticari Tesisler) TAKS:0.375, KAKS:1.5O Ayrık Nizam, Yençok:,l6 mt (4 kat) lejandlı alanın
düzenlenmesi, Çekme mesafelerinin 7 metrelik yola bakan kısımlarda 8 metre, 1O metrelik yola bakan
kısımlarda da 5 metre olarak düzenlenmesi, yan bahçe mesafesinin 3,5 metre olarak düzenlenmesı,
artan Yoğunluk karşılığında Andız Mahallesi 4228 ada 1 nolu parsel alanının, 739 metrekarelik
klsmlnın Belediye Hizmet Alanl Yençok:3 kat, KAKS:1.00 olarak düzenlenmesi ve 4228 ada, 1 nolu
Parsel alanı ile ilgili; "Tevhit yapılabilir. Tevhit yapıldığı takdirde Belediye Hizmet Alanlarının
birleŞimindeki yapı yaklaşma mesafeleri uygulanmayacaktır." şeklinde plan notunun oluşturulması,
Yönlerindeki UYgulama lmar Planı değişiklikleri ile ilgili nazım imar planı değişikliklerinin 3194 sayılı
İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

Kirazpınar Mahallesi 1121 m2 büyuklüğündeki 3882 ada 6 nolu parsel ile, Andız Mahallesi
4228 ada 1 nolu parsel alanının imar plan|nda Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenen 739
metrekarelik kısmının kay(sız, şartsız, bedelsiz, Belediyemize hibe ediImesi kaydıyla; yukarıda
belirtilen Andız Mahallesi 153 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsel alanındaki plan değişikliğinin
uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
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GüNDEMiN 27.iıüADDEsiNiN:
llimiz merkez Yoncall Mahallesi, 331 ada, 8 parsel bölgesinde imar planl değişikliği

konusunun müzakeresi olduğunu belirten lüecıis Başkanl bu konu hakklnda slayt gösterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardlndan Ve yap|lan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yoncall ırahallesi, 331 ada,8 parsel bölgesinde imar planl değişikliği, müracaat
dosyasl intelendi, yapIlan görüşmeler sonucunda;

osmangazi Elektrik Dağ(lm A,Ş.'nin 29.11,2016 laih, 21251 sayllı yaz|st etüd edilmiştir.
Yoncalı l\rahallesi, 331 ada, 8 parsel bölgesande imar pıanlnda Park lejandll alan bulunmaktadlr,
osmangazi Elektrik Dağltlm A.Ş, taraflndan söz konusu park alanlnda Trafo yeri düzenlenmesine
ilişkin imar planı değişikliği önerilmiştir. Trafonun kavşak trafik güVenliğini Ve görüş mesafesini
olumsuz etkilememesi aç|slndan öneri trafo yerinin kuzey yönünde kaydlrılmasl suretiyle; Yoncalt
Mahallesi,331 ada,8 parsel bölgesande Park alanlnda Trafo alanl düzenlenmesine yönelak uygulama
imar planl değişikliğinin 3194 sayıll imar Kanunu'nun 8rb maddesi uyannca onaylanmaslna
işaretle yapllan oylama sonucunda oy birliği ile karar Verildi,

GüNoEMiN 28.MADDEsiNiN:
lIimiz me*ez Bölcek l\rahallesi, 2oK2 pafta, 226 ada, 2 parsel alanlnda imar planl değişikliği

konusunun müzakeresi olduğunu belirten l\reclis Başkanl bu konu hakklnda slayt gösterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardlndan ve yapllan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Bölcek Mahallesi, 2oK2 pafla, 226 ada, 2 parsel alanlnda imar planI değişakliği,
müracaat dosyasl incelendi, yap|lan görüşmeler sonucundai

01.12.2016 tarih, 5044 kaylt nolu dilekçe etüd edilmiştar. Söz konusu dllekçe, "Bahçelievler
Mah., .....20K2 pafta, 226 ada, 2 parsel nolu kayütlü bulunan betoname eski binamı yükarak yenilemek
istiyorum. Şu anda uygulamada 3 kat gözükmekte iken 5 kat olmasını istiyorum...'şeklifldedir.

Bölcek l\rahalIesi, 2oK2 pafta, 226 ada, 2 nolu parsel alanında imar planlnda Bitişik nizam 3
kat konut, Y lejandll alan bulunmaktadlr, Talep edilen imar planl değişikliğinin yapllmasl halinde
yoğunluk artlşü meydana gelecek Ve söz konusu adadaki yapllaşma düzeni bozulacaktlr. Aynca, 2
nolu parselin genişliği Yönetmelikte beIjrtilen 5 kat için gerekli minimum parsel genaşlik ölçüsünü
sağlamamaktadır. Bu nedenIerden dolay| Bölcek Mahallesi, 2oK2 pafta,226 ada, 2 nolu parselin 3
kattan 5 kata çlkarllmaslna yönelik imar planl değişikliği talebinin reddine işaretle yaplIan oyıama
sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GüNDEMıN 29.MADDESiNiN:
Park Ve Bahçeler Müdürlüğümüzde yeşal alan Ve refüjlerde bulunan fidanlann, mevsimlik

çiçeklerin sulanmasl amac|yla 3 adet sulama tankerı (kamyon) allnması ve 2017 ylll bütçesanin T1
cetveline eklenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanl bu konu hakklnda slayt
göŞterisi iıe birlikte bilgi Verilmesinin ardlndan ve yapllan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde yeşil alan Ve refüjlerde bulunan fidanlann, mevŞimlik
çiçeklerin sulanmasl amacıyla 3 adet su|ama tankeri (kamyon) allnmaslna ve allnacak oIan Sulama
tankerlerinin 2017 ylll bütçesinin T1 cetveline eklenmesine işaretle yap|lan oylama sonucunda oy
birliği ile karar verjldi,

GüNDEMiN 30.MADDEsiNiN:
Belediyemize ait olan, zafer Meydanlnda bulunan, led ekran totemin fiyat ta.ifesinin

belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclas Başkanl bu konu hakk|nda slayt
gösterisi ale birlikte bilgi Verilmesinin ardlndan ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu Ve;

l|imiz zaIer Meydan|nda bulunan ve Belediyemize ait Led Ekran Totemin reklam Ve ilan
fiyatlarünln;

11:00 - 23:00 saatleri araslnda ŞaniyeŞi 1,00 TL (KDV dahal),
23:00 - 1 1:00 Şaatleri araslnda saniyesi 0,50 TL (KDV dahil) olarak belirlenmesine Ve 2017 YllI

Belediye GelirTarifesine eklenmeŞine işaretle yapllan oylama sonucunda oy birliği ile karar Verildi.
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GüNDEMiN 3,1.MADDEsiNlN:
Makine lkmal sahamlzda araçlarlmlzln ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle 7 adet

damperli kamyon, '1 adet kasalı kamyon, 1 adet kasall damperli kamyonet, 1 adet sulama
tankeri, 2 adet kamyonet, 1 adet akaryaklt tankeri, '1 adet grayder, 1 adet yük|eyici(loder) Ve 2
adet silindir allml için 5.000.000,00 TL tutanna kadar iller bankaslndan kredi alınmasl
konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanl bu konu hakklnda slayt gösterisi ile
bırlikte bilgi Verilmesinin ardlndan Ve yapllan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu Ve;

2017 Yl'nda Fen lşleri Müdürlüğü, Park Ve Bahçeler Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon
İşleri ıjlüdürlüğünün iş programlarlnda artlş oluşmasü Ve Makine lkmal sahamlzdaki araçlarln
ihtiyaca cevap vermemesi sebebiyle 7 adet damperli kamyon, ,l adet kasatl kamyon, 1 adet
kasall damperli kamyonet, 1 adet sulama tankeri, 2 adet kamyonet, 1 adet akaryaklt tankeri,
1 adet Greyder, 1 adet yükleyici (lode0 Ve 2 adet silindjr allml için 5,000.000,00 TL
(BeşmilyonTürkLirasl) tularına kadar lller bankaslndan kredi allnmaslna Ve krediye konu işle
ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanl Kamil SARAÇoĞLU'na yetki Verilmesine
işaretle yapllan oylama sonucunda oy birliği ile karar Verildi.

GüNDEMiN 32.MADDEsiNiN:
Planll Alanlar Tip lmar Yönetmeliği'nin 1o. maddesi gereğince llimiz de bulunan çatllar

hakk|nda alınan kararlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanl bu konu hakklnda
slayt gösteri§i ile barlikte bilgi Verilmesinin atdlndan ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya
sundu Ve;

Planll alanlar tip imar yönetmeliğinan 10,maddesi "Belediye uygun gördüğü yerlerda yapılann
estetiği, rengi, çatüsı ile ilgili kurallar getirmeye yetkilidif' hnkmune istinaden |limiz Kütahya da ki

çablar ile ilgili olarak aşağlda belirtilen hususlarln uygulanmaslna işaretle yapllan oylama sonucunda
oy birliği ile karar Verildi.

-Çatllar|n o/o40 eğamli mahya yüksekliği dahilinde kalmasl ve yapın|n durum ve ihtiyaclna
uygun olması zorunludur. Aynca mahya yüksekliği de 5,00 m'yi geçemez. Çatl aralaflnda
yönetmelikte belirlenen ölçüleri sağlamak kaydlyla su deposu, asansör kulesi Ve son katlardaki
bağlmsız bölümlede irtibatlı bölümler düzenlenebilir, son kat düzenlemesinin çatl arası ile birlikte
yapllmaslnln istendiği durumlarda imar planlndaki saçak kotunun aItlnda başlamak ve normal
koşullardaki azama mahya yüksekliğini geçmemek koşulu ile çat| %40 eğimi aşabilir. Hiçbir koşulda
çatl araslnda ikinci bir döşeme ile kat oluşturulamaz. Her durumda çatlya müdahale edilebilecek
şekilde düzenıeme yapllacaktIr.

-Çatl araslnda oluşturulan bölümlerde, çatl fenerinin önünde balkon düzenlenebilir,
Ancak bu balkonlar|n eni 3.00 m'yi geçemez. onayll projesinin dlşlna çıkllarak bu alanln
kapatıldlğlnln tespit edilmesi halinde imar kanunun 32, ve 42.maddesi uyarlnca cezaa işlem yürütülür.

-Yapllarln durum Ve iş|em ihtıyaclna yönelik olarak farklı çatı tiplera de uyguıanabilir.
-Çatı eğimi derinliği Ve/veya çephesi 20m.yi geçmeyen köşe parsellerde yol cephelerine;

diğerlerinde her yöne uygulanlr. sadece yol cephelerine eğim uygulanan köşe parsellerde verilecek
maksimum mahya kotu çah eğiminin iki yöne heşaplanmaslyla elde edilen kotu aşamaz. Hesaplanan
yüksekliğinin 3,50m.nin altlnda kalmasl halinde 3,50m,ye kadar yükseltilebalif,

-Açlkllklar ara§l mesafe manimum 1,50 m. olmalldlr. Açlk|ıklar üze.inde yaplıacak kuşluk
pencerelerj birleştirilerek düzenlenemez. Kuşluklarda (çatl feneri) çatl yüzeyinden saçağa doğ.u
uzatllan mahya derinliği max 0.5 m. olabalir,

-Çatl üst örtti malzemesi, çat|nın her yüzeyinde aynl Veya uyumlu olmalldIr,(renk Ve doku) Çatl
imgesa deforme edilmemelidir. Kütahya'nln kış şartlan düşünülerek dayanlmI yükŞek malzemeler
seçilmelidir. l\rembran gabi serilen malzemeler kullanllmamalldlr. Çatllarda shlngle(şlngll) malzeme
kullanllmalldlr.
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-son katlarda bağlmslz bölümleİle irtibatll yapllabilecek dubleks dairelerin giriş katlarlnda
düzenlenecek alanlarln planll alanlar tip imar yönetmeliğinde belirtilen minimum mahal şartlannIn (27
m2alan) sağlamasl zorunludur,(1 oturma odasl dar kenafl 3,00 metre, alanl 12.oo m2 ;1 yatak odasl
veya nişi dar kenan 2.40 metre, alanl 8.00 m2;1 mutfak Veya pişirme yeri dar kenarl 1.5o metre. alan|
3.3 m2;1 banyo veya ylkanma yeri dar kenan 1.20 metre, alanl 3,oo m2)

-TAKS-KAKS-EMSAL olan parsellerde, kendi emsal alan hakklndan kullanmak şartlyla
mansart çatl uygulamasIna izin Verilecektar.

-Dublex merdivenleri yaplnln statak sistemine uygun olarak; sonradan sökülüp takllır baçimde
olmay|p; basamak genişliği min.0,80m olacak şekilde yapllmalldlr.

-Yapıdaki çlkmalar ile cephe hatt|ndaki sürekliliğinjn bozulduğu durumlarda, çatl başlanglç
hattlnln önünde blrak|lan boş alanlar, üzerinde yürülemeyen çatl olarak düzenlenebalir ya da bu
saçaklar, duzenlenen teras alanlarlnda kullanllabilir.

-Çatl araslnln kullanIlmadlğl durum|arda mansart tjp çatl uygulanmayacaK!r.
-Tescilli sivil mimari örneği, an|tsal, etkilenme geçiş alanlarlndaki çaİ örtüleri ve bunlarln

yapllacak, tamir ve tadil edilecek çatl örtüleri bu kayltlara tabi değildir.
-[ransart Tipi Çah (ek şematik çizimler):Çatllara ilişkin düzenlemelerde ek deki çizimler dikkate

allnacakt|r, Ek de düzenlenen şematak çizimlerde belirtilen Şaylsal verilere uymak şartlylai gerekli
görülen koşullarda mansart çatllar düzenlenebalir,

-Mevcut binalar için geriye dönük uygulama yapllmayacaktlr.
-Bu uygulama kararln kesinleşmesine müteakip Mülki idare amirine gönderilmesi ile yürürlüğe

9irer.
-Mansart çatl yapllmak istenilmediği durumlarda ise; diğer uygulamalar için çah klrlmlan ayrlk

nizamlarda her yöne, bitişik nizamlarda iki tarafa, köşe başlarlnda yol cephelerine olacak şekilde ve
çatl arasl kullanIml olduğu durumlarda, minimum 3.00 metre teras çekmeleri yapllarak, çatl yüksekliği
yüzde 40 eğim içerisinde kalacak şekilde, max. 5.00 metre, bitişik komşu parsellerden Ve farkll
bağ|mslz bölümler aras! 1.50 metre çatllar yapılmak şartıyla uygulanacaktır,

GüNDEMiN 33.MADDEsiNiN:
llimazde, Futbol, Boks, Halter, Jimnastik, Atletazm, Bilek Güreşi, Fitness branşlarlnda,

gençlerimizi kötü allşkanlIklardan uzaklaştlrmak için hizmet Veren Kütahya Belediye sporumuzun,
2017 ylll harcamalarl için 300.000,00 TL(ÜçYüzBinTürklirasl) nakdi yardlm ile sporculara 120 kişilik
yemek Ve ulaşlm kartl yardlml Verilmesi, bunun için gerekli ödenek aktanmlnln yapllmasl konusunun
müzakeresi olduğunu belirten Meclis BaşkanI bu konu hakklnda slayt gösterisi ile birlikte bilgi
Verilmesanin ardlndan Ve yapllan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 sayllı Belediye Kanunu'nun 14, Maddesj "... Gerel<tiğinde, sporu teşvik etınek amacıyla
gençlere spor malzemesi verir, amatör Spor kuli]plerine ayni ve nakdİ yardım yapar ve gerekli desteği
sağlar, her tİjrlaj amatör spor karşılaşmalarü düzenlet uyalnca; lüimizde boks, Futbol, halter, jimna§tik,

atletizm, bllek güreşi, fitness branşlarlnda gençlerimazi kötü allşkanllklardan uzaklaştlrmak ıçin hizmet
veren Kütahya Belediye Sporumuzun 2017 y|h harcamaları için 300.000,00 TL (ÜçYüzBinTürkLarasl)
nakdi yardlm yapılmaslna, sporculara ,İ20 kişilik yemek yardlmt ve ulaşlm kartl yardlml Verilmesine,
bunun için gerekli ödenek aktarlmlnln yapllmaslna aşaretle yapllan oylama için oy birliği ile karar
Verildi,

GüNDEMlN 34.MADDEsiNiN:
Porsuk su deposunda elektrik tasarrufu yap|lmasl konusunun müzakeresi olduğunu belirten

Meclis Başkanl bu konu hakklnda meclis üyelerine bilgi Verdi Ve konu meclis üyelerince de müzakere
edilerek 9örüşüldü.
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GüNDEMİN 35.MADDEsiNiN:
llimiz Mustafalar yaylasIndaki suyun değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu

belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi ve konu meclis üyelerince de
müzakere edilerek görüşüldu.

GüNDEMiN 36.MADDEsiNiN:
Şehir şebeke sularlndan enerji elde edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis

Başkanı bu konu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi ve konu meclis üyelerince de müzakere
edilerek görüşüldü.

Gündem maddelerinin tamamlandlğlnı beıirten Meclis Başkanl, alınan kararların haylrll olmasl
temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

Wb^X\
Belediye Meclis EPşkanı

Kamil sARAÇobLU
Katip

Ömer Faruk DURMAZ
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