
Belediye Meclisimiz 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagrdaki gundem
maddelerini gorUgmek ozere 2. d0nem 6. ola$an toplantrsr l.birlegim, 1. oturumunu Meclis Bagkanr Kamil
SARAQOGLU'nun Bagkanh$rnda 02.06.2015 SALI gUnU Saat: 18.30'da Belediye KUltUr Sarayr Meclis
Salonunda, Uyelerden; 1-MEHMET OZDoGAN, 2-NUR| QET|N, 3-cALlP GULTEKiN, 4-CAFER CIHAT
CEYLAN, s-BANU AKALINOGLU, 6-OMER FARUK DURMAZ, 7-HAL|T OGUZ ATAKAN, 8-EBUBEK|R
ERDOGMU$, g-MUSTAFA AYDTN, 1O-FATMA GUL, 11-FURKAN yrLMAZ, 12-MEHMET NACI PEKCAN, 13-
RAMMAN YILDIRIM,l4-PINAR AKBULUT,ls-SELIM DURMAZ, 16-MUHAMMED IKBAL GUNDEM,17- gULE
UYKUN, 18-MURAT HASER, 1g-AZIME NUR AKTA9 AKAL|N, 20-AHMET ULUCA,21-SERDA BALytLDtZ,22-
NEDIM DELEN,23-CEMAL AYD|N,24-YUSUF SoKMEN,25-MERVE oZQTNAR GUL,26-EROL MERCAN, 27-
MUSTAFA EROL, 28-HALIL IBRAHIM DOGLARLIOGLu,zg-nll KORKMM'rn igtirakreri ire yaptr.

Qo$unlu$un bulundu$unu belirten Meclis Bagkanr oturumu agtr.

lzin dilekgesioldu$unu belirten Meclis Bagkanr, Meclis Uyelerinden Salih OZDEN'ln izin dilekgesinin
okunmasrndan sonra, izinli sayrlrp sayrlmamasrnr oya sundu ve izinli sayrlmasrna oy birliQi ile karar verildi.

GUNDEMiN l.MADDEsiNiN:
22. aktarma cetveli konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt

gOsterisi ile birlikte bilgiverilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
lmar ve $ehircilik MUdUrlU$O'nUn 2010512015 tarih ve 1619 sayrh yazrlarr ile Emlak ve lstimlak

MUdUrlU$U'nUn 2210512015 tarih ve '1759 sayrl yaalarna istinaden, ihalesi yaprlacak Germiyan Sokak
Aydtnlatma Yol ve Altyapt D0zenlemesi igin 'Eski Eser Alm ve Onanmlan'ekonomik kodunda yeterli odenegin
olmadr$rnr belirtilmigtir. Emlak ve lstimlak MUdUrlU$U'nUn ilgi yazrsrnda ise 'DiQer Gayrimenkul Alm ve
Kamulagilrma Giderleri' ekonomik kodundaki Odenekten lmar ve $ehircilik MUdUrlUlU'nun ihtiyag duydugu
kalemlere 1 .535.000, 00 TL 0dene$in aktarr labilecegi bildirilmigtir.

Mahalli ldareler BUtge ve Muhasebe Y6netmeli$inin 36. maddesi "Batgede Fonksiyonel stnilandrrmanrn
birinci ddzeyleri arasndaki aktarmalar meclis karan, fonksiyonel gntflandrrmantn ikinci d1zeyleri arasndaki
aktarmalar encamen karanyla, bunlann drynda kalan ve ekonomik snrflandtrmarun ikinci d1zeyine kadar
aktarmalar lse risf yOneticinin onayr ile yaptltr" hUkmU gere$ince;

22. Aktarma cetvelinde Kurumsal Kodu, Fonksiyonel Kodu ve Ekonomik Kodu belirtilen 1 adet
Gayrimenkul Altmlart ve Kamulagtrrmasr tertibinden 1.535.000,00 TL tenzil edilerek, 1 adet Mamul Mal Alrmlarr
tertibine 1.535.000,00 TL ilave edilmesine, aga!rda belirtildi$i gekliyle aynen kabulUne igaretle yaprlan oylama
sonucunda oybirli$i ile karar verildi.

cUruoeruiru 2.MADDESiniu:
MUlkiyeti KUtahya Belediyesine ait olan ilimizin muhtelif mahallelerinde bulunan daire, igyeri ve arsalarrn

tasarruf gekillerinin belirlenmesi konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda
slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

MUlkiyeti Kutahya Belediyesine ait ilimizin muhtelif mahallelerinde bulunan aga$rda detaylarr belirtilen
daire, igyeri ve arsalarrn; 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi (e) frkrasr "Taynmaz mal alrmtna,
sailmtna, takagna, tahslslne, fahsis geklinin deQigtirilmesine veya fahsis/i bir taynmazrn kamu hizmetinde
ihtiyag duyulmamasr hdlinde fahslsln kaldtnlmasrna; Ag ytldan fazla kiralanmastna ye sUresi otuz yrlt gegmemek
kaydtyla bunlar uzerinde srntrh ayni haktesisine kararvermek."uyarrnca; 2886 Sayrlr Devlet ihale Kanunu'nun
ilgili maddelerinin hUkUmleri gergevesinde, ihale ile satrgrnrn yaprlmasrna, satrgt ile ilgili fiyat tespiti, satrg
gartlarrnrn belirlenmesi, anlagma, sOzlegme ve protokollerin hazrrlanmast, imzalanmasr, ve tUm hususlarda
Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na ve Belediye Encirmeni'ne yetki verilmesine yaprlan igaretle oylama
sonucunda oy birli$i ile karar verildi.
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cU ru oemiru g.rvlaooesirui ru :

llimiz merkez Bolcek Mahallesi 3989 ada 3 parsel numaralr tagrnmazrn kamulagttrma iglemlerinin 6'nct 5
yrllrk imar programtntn 2015 ytlr dilimine ilave edilmesi konusunun mUzakeresi, oldu!unu belirten Meclis
Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Bolcek Mahallesi, 3989 ada,3 parsel numaralt (eski 1753 parsel) 422,25 m2'lik tagrnmaz;
krsmen 1/1000 Uygulama imarPlanlarr drgrndadrr, plan iginde kalan ktsmt ise; yolda kalmaktadtr

llimiz Bolcek Mahallesi, 3989 ada, 3 parsel numarah (eski 1753 parsel) 422,25 m'z'lik tagtnmaztn, o

tarihte yUrUrlUkte olan lmar Planrna gOre yola tahsisli olan 113,56 m'z' lik kesimi igin mal sahibi Halil lbrahim
OKQU ile imzalanan protokol neticesinde sOz konusu yola tahsisli olan kesimi KUtahya Belediyesi'ne yol olarak
kullanrm hakkr verilmigtir.

56z konusu parseldeki tagrnmazrn tamamr Halil lbrahim OKQU adrna kayrth iken, 6nce Hasan HUseyin
TUNCAY'a, daha sonra ise; Mehmet QELEBIOGLU'na satrgr yaprlmrgtrr. Mehmet QELEBIOGLU 39Bg ada, 3
parsel nolu tagrnmazt 422,25 m2 olarak aldr$rnr, Halil lbrahim OKQU'nun vermig oldu$u kullanrm hakkrndan
haberi olmadr$r igin; tagrnmaztntn yolda kalan krsmrnrn kamulagttrtlmastnt yada takas ile ma$duriyetinin
gOzUlmesini talep etmektedir.

5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun l5.maddesi (h) frkrasr "Mahalli mdgterek nitelikteki hizmetlerin yerine
getirilmesi amaayla, belediye ve micavir alan gnrrlan igerisinde taynmaz almak, kamulaghrmak, satmak,
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, fahsis etmek, bunlar uzerinde antrlt ayni hak tesis etmek." rle

2942 I 4650 Sayrh Kamulagtrrma Kanunu hUkUmleri gere$ince sOz konusu kamulagtrrma iglemlerinin aga$rda
belirtildigi gekliyle 6'ncr 5 yrllrk imar programrnrn 2015 yrlr dilimine ilave edilmesine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birliOi ile karar verildi.

1-5 Yrllrk imar programtntn

a-Program numarast :Ek

b-Baglangrg Tarihi :01

c―B11,Tanhi

Toplam Mallyetl :26340,00 TL

Senelere gOre yaprlacak iglerin bedel taksimatt
201 3 ylll:

2014 ylll:

2015y:||

2016 yllli

2017 yll::

2-Yaprlacak iglere g0re 0denekler
Kamulagtrrma :26340,00 TL

Srra No Konusu Yeri Yl:] Bede‖

1 Kamulagtrrma Bolcek mah 3989 ada,3 parsel(Eski 1 753)   12015
parsel

26340,00

CUruOErUiru 4.MADDESiNiN :

ilimiz merkez, Tavganlr yolunun sa$rnda, Dumluprnar Universitesi merkez kampUsU kargrstnda bulunan
imar planrnda park olanr olarak gOrUlen alanrn kOgesine yap-iglet devret modeliyle bUfe yapttrtltp igletilmesi
talebi konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun l5.maddesi (a) frkrasr "Belde sakinlerinin mahalli mUgterek nitelikteki
ihtiyaglarrnr kargrlamak amacryla her tUrlU faaliyet ve girigimde bulunmak" ve aynr Kanun'un (h) ftkrasr "Mahalli

mUgterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacryla, belediye ve mUcavir alan stntrlart igerisinde
taglnmaz almak, kamulagtrrmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar
Uzerinde srnrrlr ayni hak tesis etmek" hukUmleri uyannca,

llimiz Merkez Tavganlr Yolunun sa$rnda, Dumluprnar Universitesi Merkez KampUsun kargtsrnda,
villalarrn bulundu$u bolgede, imar planrnda park alant olarak oorirlen alantn k69e,rsine, Belediyemizce
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gosterilecek yere 3.50 x 3.50 ebatlaflnda bijfenin ihaleyi alan tarafrndan yaprlp igletilmesi ve suresi sonunda
Belediyemize devredilmesi gartr ile,

2886 SayrI Devlet lhale Kanunu'nun ilgili maddeleri uyannca igletilmek Uzere kiraya verilmesi, ihale
gartlannrn belirlenmesi, sozlegmelerinin imzalanmasr ve soz konusu yer ile ilgili tUm hususlarda Belediye
Bagkanr Kamil SARAqOGLU'na ve Belediye Encumeni'ne yetki verilmesine yaprlan igaretle oylama sonucunda
oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 5,MADDESiNiN:
Yurtigi ve yurtdr$r musabakalarda Kutahya'mrzrn adrnr duyuran, tanrtrmrnr yapan ilstun bagan gosteren

ve derece alan 60rencilere, sporculara, teknik yoneticilere ve antrenOrlere 0d0l verilmesi konusunun
muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlakte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 14. Maddesinin (b) frkrasr geregince; yurtigi ve yurtdrgr

mlrsabakalarda Kotahyamrzrn adrnr duyuran, tanrtrmrnr yapan, ustun ba$an gosteren ve derece alan
ogrencilere, sporculara, teknik yOneticilere ve antrenorlere 0d0l verilmesi ve verilecek 6dUllerin belirlenmesi
konulannda Belediye Bagkanr'na ve Belediye Encumeni'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oybirligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 6.MADDESiNiN:
llimiz merkez Lala Huseyin Paga lvlahallesi, 43 pafta,875 ada, 1 parselde imar planr degigikli0i

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisj ile birlikte bilgr
verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Lala Huseyin PaSa Mahallesi,43 pafta, 875 ada, 1 parselde imar planr degigikligi
konusunun daha detayh incelenmek Uzere lmar ve Bayrndrrlk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan
oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN T,MADDESiNiN:
ilimiz merkez Lala Huseyin Paga Mahallesi, 20.M.4 pafta, 2549 ada,8 parselde imar planr degigikli0i

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

llimiz merkez Lala Hiiseyin Paga Mahallesi,20.M.4 pafta, 2549 ada,8 parselde imar planr deoigikligi,
muracaat dosyasr incelenmig olup, yaprlan g0rugmeler sonucunda;

18.02.2015 tarih, 746 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. Lala Huseyin Paga Mahallesi, 20.M.4 pafta,
2549 ada,8 parsel imar planrnda Bitigik nizam 4 kat konut leJandlr alanda kalmaktadrr. 4 katrn 8 kata
qrkafllmasrna yonelik imar planr degitikligi talep edilmektedir. S0z konusu talrnmazrn bulunduou alan 6306
sayrlr Afet Riski Altrndaki Alanlann D0nugturulmesi Hakkrnda Kanun kapsamrnda 17l04l2013latih ve
201314678 sayrh Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen Riskli Alan iginde kalmaktadrr. Yogunluk artrgrna neden
olacaor, yaprla$ma duzeni bozulaca!rndan dolayr Lala Hoseyin Paga Mahallesi, 20.M.4 pafta,2549 ada, 8
parselde talep edilen imar planr degigiklloinin reddine igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirligi ile karar
verildi.

GUNDEMiN S.MADDESiNiN:
llimiz merkez Bolcek Mahallesi, J23810A4A pafta, 3953 ada,4, 5,9, 10 nolu parsellerde imar planr

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

ilimiz merkez Bolcek l\4ahallesi, J23B10A4A pafta,3953 ada,4,5, 9, 10 nolu parsellerde imar planr

degiSikligi, mUracaat dosyasr incelenmis olup, yaptlan g0riigmeler sonucunda;
27 .01.2015-370, '19.03.201 5-1333 ve 07 .05.2015-2127 tarih-kayrt nolu dilekgeler etud edilmigtir. Sanayi

Alanr (dokuma atolyesi) lejandlr sahanrn T2, ticaret ve konut alanr olarak imar planr degigiklioi talep
edilmektedir.

llimiz merkez Bolcek Mahallesi, J23B10A4A pafta, 3953 ada,4, 5, 9, 10 nolu parsellerin bulundu0u
alanda imar planrnda Sanayi Alanr, D lejandI saha ve Dokuma Atolyeleri, TAKS: 0.40, h: 8.00 m. lejandlr
sahalar bulunmaktadrr. Teklif imar planr degigiklilinde 5 m. 6n, 3 m. yan bahge alanlr, TAKS: 0.32, KAKS: 1.60,
Ayflk nizam 5 kat, T2 lejandlr alan, park ve yol alanlan duzenlenmigtir. S0z konusu teklif imar planr

degigikliginde yan bahge mesafesinin 3,5 m. olarak duzenlenmesi; 25 m.'lik yollann kavgak noktasrnda imar
adasrnrn kogesinin krnlmasr; plan notu olarak "Parselasyon agamasrnda 4, 5, 9, '10 nolu parsel alanlan
toplamrntn min. 2.589 m2'si yol ve park alanr olarak kamuya bedelsiz terk edilecektir." notunun eklenmesi.
gazimin buna uygun olarak duzenlenmesa kaydrylal

llimiz merkez Bolcek Mahallesi, J23B10A4A pafta, 3953 ada,4, 5, 9, 10 nolu parsellerin bulundugu
bolgede 5 m. 0n, 3,5 m. yan bahge mesafesi bulunan TAKS: 0.32, KAKS: 1.60, Ay k nizam 5 kat, T2 lejandlr
alan, park ve yol alanlarr d0zenlenmesine yonelik uygulama imar planr degigikligi ile; bu uygulama imar planr

degigikligi alanrndaki fonksiyonlan igeren nazrm imar planr de!igikli!inin (UlP-9420,13 - NIP-9422,121, 3194
Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oJlama sonucunda oybirligi ile

kararverildi. _Z_
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GUNDEMiN g.MADDESiNiN:

llimiz merkez Bolcek Mahallesi, J23b09b2b pafta, 3980 ada, 144 parselde imar planr degiQiklioi
konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verjlmesinin ardrndan ve yaprlan mtizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Bolcek Mahallesi, J23b09b2b pafta, 3980 ada, 'l.44 parselde imar planr degigikli0i.
muracaat dosyasr incelenmig olup, yaptlan g0rUqmeler sonucunda;

08.05.2015 larln,2170 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. Bolcek Mahallesi, J23b09b2b pafta, 3980 ada,
144 parsel alantnda uygulama imar planrnda "Sosyal ve Kijlturel Tesis Alant, Serbest Nizam, TAKST 0.40,
KAKS: 1.60, Hmax: 16.50 m., 4 kat" lejandlr alanda kalmaktadrr. SOz konusu parselin batr tarafrnda DSI
kanalndan dolayt yapr yasaklt alan bulunmaktadrr. 144 nolu parsel alanr; yurtirlUkteki 1/5000 olgekli nazrm imar
ptanrnda Sosyai ve KUltUrel Tesis Alanr lejandlr sahada kaldrgrndan, Naztm lmar Planr degigikligine gerek

olmadrgr tespit edilmigtir.
Bolcek l\rahallesi, J23b09b2b pafta, 3980 ada, 144 parsel alanrna yonelik olarak; "Parselin batr tarafrnda
bulunan DSI kanaltndan dolayr yapr yasaklr alana zemin ustu katlarda 1.5 metre kapah grkma yaptlabilir." plan

notu olugturulmasrna ydnelik uygulama imar planr degigikliginin (UlP-5798,2); 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b
maddesi uyaflnca onaylanmasrna ilaretle yaprlan oylama sonucunda, Meclis Uyelerinden MIME NUR AKTA9
AKALIN, AHMET ULUCA, SERDA BAL YILDIZ, NEDIM DELEN, CEMAL AYDIN, YUSUF SOKMEN, MERVE
ozQtNAR GuL, EROL MERCAN, MUSTAFA EROL, HALIL IBRAHIM DOGLARLIOGLU, ALi KORKMAZ'rn red

oylaflna kargrlrk, oy gokluguyla karar veraldi.

GUNDEMiN 1 O.MADDES|NiN:
llimiz merkez Okgu Mahallesi, 21.J.3 pafta, 125 ada, 4 parselde imar planr degigiklioi konusunun

muzakeresi, oldugunu belirten lVleclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan mozakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Okgu Mahallesi, 21 .J.3 pafta, 125 ada, 4 parselde imar plan r degiiakligi, muracaat dosyasr
incelenmig olup, yaprlan g0rugmeler sonucunda;

31.03.2015 tarih, 1532 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. Okgu Mahallesi,21.J.3 pafta, 125 ada. 4
parselde imar planrnda TAKS: 0.20, Ayrtk nizam 2 kat konut lejandlr alan bulunmaktadrr.

Soz konusu parsel alanrnda 3 katlr ogrenci yurdu yapmak amacryla, Yurt Tesisi sahasr olarak imar planr

degiiikligi talep edilmektedir.
Yaptlagma duzeni bozulacagrndan dolayr Okgu Mahallesi, 21.J.3 pafta, 125 ada,4 parselde talep edilen

imar planr deoisikliginin reddine igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirli$i ile karar verildl.

GUNDEMiN II.MADDESiNiN:
llimiz merkez Meydan Mahallesi,26 pafta, 125 ada,41 parselde imar planr degigiklioi konusunun

muzakeresi, oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada,41 parselde imar planr degigikligi konusunun daha
detaylt incelenmek uzere lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaptlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNOEMiN I2.MADDESiNiN:
llimiz merkez Meydan Mahallesi, 21 pafta, 640 ada, 317 parsel bolgesinde imar planr deoigikligi

konusunun muzakeresi, olduounu belirten Meclis Ba$kanr bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgr

verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei
llimiz merkez Meydan Mahallesi,21 pafta,640 ada, 317 parsel bOlgesinde imar planr deligikli$i,

muracaat dosyasr incelenmig olup, yapllan gorugmeler sonucunda;
10.04.2015 la h, 1742 kaytt nolu dilekge; "Dilekgem ekindeki imar durum belgesinde A ile gosterilen

krsmrn imar plan tadilatt yaptlarak imar alanrndan yol alanrna katrlmak suretiyle guyulandrrmanrn kaldrrllmasl

hususunu..." geklindedir. Konu etud edilmigtir. Meydan Mahallesi,2l pafta,640 ada,317 parsel bdlgesinde imar
plantnda Bitiqik nizam 3 kat konut lejandlr alan bulunmaktadrr. lmar Planlanntn revizyonu igin gallgmalar devam

etmekte olupi soz konusu talebin Revizyon lmar Planlarr kapsamtnda deoerlendirilmesine igaretle yapllan

oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN I3.MADDESiNiN:
llimiz merkez Servi Mahallesi, '19 pafta,670 ada, 44,45,50 nolu parselde imar planr deglgikligi

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte balgi

verilmesinin ardrndan ve yaptlan mozakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,
llimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 670 ada, 44, 45, 50 nolu parselde imar planr degigikligi, dosyasr

incelenmig olup, yaprlan g0rugmeler sonucunda;
llimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 670 ada, 44, 45, 50 nolu parsellerin bulundugu alanda imar

plantnda Bitigik nizam 8 kat, T2 lejandll alan bulunmaktadrr. Yururlukteki 1/5000 olgekli nazlm imar planrnda

i<ayrktrktar ol;bileceginden nazrm imar planr degigikligine gerek olmadrgr tespit edilmigtir. Servi Mahallesi, 19

paita, 670 ada,44,45,50 notu parsellerin bulunduuu alanda diger yaprlaima kogullarr de$igtirilmeden "Hmax.

berbest" lejandrnrn eklenmesine yOnelik uygulama imar planr de$igiklili uygun gOr0lmUg olup (UlP-9420,14),

3194 Sayl1lmar Kanunu'nun 3b maddesl uyarlnca onaylanmaslna i§ aretle yap an oylama sonucunda oy bi「 11

ile karar verildi.
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GONDEMiN I4.MADOESiNiN:
DDY Altgegit projelerinin imar planlarrna iglenmesine

muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Ba9kanl bu konu hakklnda
ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

DDY Altgegit projelerinin imar planlarlna iglenmesine yonelik imar planl degigikligi, dosyasl incelenmig

olup , yaprlan gor0gmeler sonucunda,' - 
Utaglrma, benizcilik ve Haberlegme Bakanlrgr Devlet Demiryollarr lgletmesi Genel Mtidurluou 7. Bolge

Mudurtugu,nun 26.01.2015-1027 , 10.02.2015-1796,25.02.2015-2404 ve 24.03.2015-3397 tarih-sayrlr yazrlafl

etud edilmigtir. "Demiryolu Hemzemin Gegitlerinde Ahnacak Tedbirler ve Uygulama Esaslarl Hakklnda
yOnetmelik" hUkUmteri geregince hemzemin geqitlerin alt-Ust geqide dOn0gturUlmesi gallgmalarl kapsamrnda 1-

Ataturk Bulvan-9eker Farikasr OnU, 2-Osmangazi-Sanayi Geqidi, 3-Osmangazi-Pazaryeti Geqidi, 4-Bolcek

cegidi (altgegit otarak), 5- 1.OSB Sanayi Geqidi (0stgegit olarak) dtizenlenecektir. 1. OSB Sanayi Ge9idinde

uygulanacik 
'proje 

imar plantnda yol alanrnda kalmaktadrr. Diger 4 adet bOlgede altgeQit pro.ielerinin imar

planlanna iSlenmesine yonelik imar planr degigikligi yapllmasl gerekmektedir.' 
Ataiurf tu;ur1;-geker Farikast onu, Osmangazi-Sanayi Gegida, Osmangazi-Pazaryeri Gegida ve Bolcek

GeQidi bolgelerinde altgegit projelerinin imar planlanna iglenmesine yonelik nazlm ve uygulama imar planr

degigiktiginln (Ulp-9420,15 - NIP-9422,13); 3'194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna

igaieite yaprtan oylama sonucunda Meclis Uyelerinden AZIME NUR AKTA9 AKALIN, AHMET ULUCA, SERDA

rinr- vt[oiz, NEDIM DELEN, 6EMAL AYDIN, YUSUF soKMEN, MERVE ozQlNAR GuL, ER9L MERCAN,

MUSTAFA EROL, HALIL IBRAHIM DOGLARLIOGLU, ALI KORKMAZ'|n gekimser oylanna kargrlrk, oy

gokluquyla karar verildi.

GUNOEMiN 1 5.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 0110412015 tarih ve 171 sayrlr karaflyla onaylanan Geven Mahallesi Belediye

Hizmet Alant Mevzi Naztm ve Uygulama lmar Planrna askr suresi dahilinde yaprlan ltiraz konusunun

muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin

ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,
Belediye Mectisimizin 01104t2015 tarih ve 171 sayrlr karanyla onaylanan Geven Mahallesi Belediye

Hizmet Alant Mevzi Naztm ve Uygulama lmar Plantna askr suresi dahilinde yaptlan itiraz konusu goruiuld0,
yaprlan g0rugmeler sonunda;

2O.OC.ZOIS tarih ve 191'l kaytt nolu dilekge; "llimiz Merkez Geven Mah. '113 ada 2 parsel nolu taglnmaz

igin mudurlugunuz taraflndan mahalle evi yaprlabilmesi igin imar planr haztrlanmaktadlr. Ancak Belediye Fen

iileri MUdiirlUOUnUn yapacaot tip mahalle evi, hazrrlanan imar planrndaki arsaya srgmadlglndan plandaki 7 m'lik
yolun iptal edilmesini ile ilgili hususu; Saygllarrmla arz ederim." geklindedir.

Belediye Meclisimizin 0110412015 tarih ve 171 sayrlr karartyla Geven Mahallesi 1 13 ada 2 parsel

alantnda Belediye Hizmet Alant ve parsel alanrnrn gUney bolgesinde 7 m'lik yol alant dUzenlenmigtir. Yukarldaki

ditekge degerlendirildiOinde soz konusu Belediye Hizmet Alanrnrn gUneyindeki 7 m'lik yolun iptal edilerek yol

alant b6tu;unun Belediye Hizmet Alanrna dahil edilmesi yonundeki Mevzi Naztm ve Uygulama lmar Planr

dUzenlemesi uygun gOrUImUg olup (UlP-11170,'l - NIP-11171,1), 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyarrnca onaylanmastna igaretle yaptlan oylama sonucunda Azime Nur AKTAS AKALIN, Serda BAL YlLDIZ,
yusuf SOKMEN, Merve OZQINAR GUL, Erol MERCAN'rn red oylarrna kargrlrk, oy gokluluyla karar verildi.

yOnelk imar planl deoi§ lk‖◎l kOnusunun
siayt gosterisi lle b r‖ kte b‖ gi ver‖ mesinln

konusunun muzakeresi, oldug unu
verilmesinin ardrndan ve yaptlan

GONDEMiN 16.MADDESiNiN:
・

|‖ m z merkez calca Maha‖ esi 241 7 nolu parselde imar planl yaplml

be‖rten Mec‖ s Ba,kani bu konu hakklnda slayt gostersi lle bir kte b‖ gi

mlzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei
llimiz merkez qalca Mahallesi 2417 pa.]selde imar planr yaprmr konusu gorUSUldU yaprlan goruimeler

sonunda,
Emlak ve lstimlak MUdUrl0gU'nUn 05.03.2015 tarih 660 sayrlr yazrlan ile iletilen "qalca Mahallesi 2417

parsel numaralr OIU hayvanlann defin edileceoi alan hakkrndaki yazrda, TUrkiye Afet MUdahale Plan

kapsamtnda, Kutahya llinde meydana gelebilecek afet sonrasr OIU hayvanlann gomU yerlerinin tespit
edilmesinin acil olarak belirlenmesi amacryla Belediyemizce belirlenen yerin uygunlu0u hakktnda Qevre ve
gehircilik Bakanlrgl'na gOrUg soruldugu, s6z konusu bolgenin Porsuk baraj g0lUnUn Havza Koruma alanr iginde

bulunmast sebebi ile, Eskigehir BUyUk$ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mi.idUrlUgUnUn de
g6rUgUnUn altnmast gerektiginin biidirildiOi, bu nedenle Eskisehir BUyUk$ehir Su ve Kanalizasyon ldaresi Genel
MUdUrlUgU taraftndan konunun incelendigi ve sOz konusu faaliyetin gergeklegmesinde herhangi bir sakrncanrn

olmadrgr..."
Bahse konu yazt etud edilmigtir. Qalca Mahallesi 2417 numaral parsel alanr lmar Planlarrnrn drgrndadtr.

Soz konusu alanda, llave Mevzi lmar Planr yaptlmast igin, idaremiz tarafrndan;
1-Karayollafl 14. Bolge Muduriugu Bursa, 2-D.S.134. $ube Mudurlugu Kutahya, 3-BOTA$ Do$al Gaz

lgletmeleri Bolge MUdUrlUgU Ankara,4-ll Telekom MUdUrlUgU Kutahya, s-Bilim, Sanayi ve Teknoloji il MUdurlugu
Kutahya, 6-ll KUltUr ve Turlzm MUdUrlugU/ MUze MUdUrlUgU Kutahya, 7-il Ozel idaresi Genel Sekreterligi
Kutahya, 8-gevre ve gehircilik il MudUrlUgir Kutahya. g-TEiA$ Turkiye Elektrik lletim A $ 6 iletim Tesis ve
lgletme Grup lMUdUrlUgU K0tahya, 1o-Osmangazi Elektrik Da$tttm A.$. Proje ve Tesis MUdUrlugu Kutahya, 11-

drman Botge Mudurtugu Kutahya, 12- Grda, Tarrm ve Hayvancrlrk il l\4udurlugu Kutahya, 13-ll saglrk Mudurluou
Kutahya, 14-Orman ve Su lgleri Bakanlrgr Kutahya $ube Mudurlugu Kutahya, 1s-Kutahya Belediyesi A. Fen

lgteri Mudurluou B. Su ve Kinalizasyon lgleri Mudurlugu C. Saglrk lgleri Mudurlugu, 16-llAfet ve Acil Durum
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MUdUrlUgU Kutahya, 17-Qinigaz Oogalgaz Dagrtrm A.9 Kutahya $ube lvludurlugU Kutahya, 18-Halk Saglror
MUdUrlUgU/ Sevre ve Qalrgan Saglror Birimi Kutahya, 1g-Orman ve Su lgleri Bakanlror, 20- Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlrgr(Maden lgleri Genel M0durluou) Ankara : geklindeki Kurum ve Kuruluglardan imar planrna
esas g0rUgler alnmasr ve.ieolojik-.ieoteknik etud yaptrnlmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile
karar verildi.

cUNDEMiN 1 z.MADDEsiNiN:
llimiz merkez lnkOy Mahallesi J24A06A paftada imar planr de!igikli!i ve imar planr yaprmr

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

llimiz merkez lnkoy Mahallesi J24A06A paftada imar planr duzenlenmesi konusu gorugulmug olup,
yaprlan gorusmeler sonunda;

Fen igleri IvlUdUrlUgU'nun 07 .07.2014 tarih 304-2667 sayrlr yaztlannda "Semra Tungbilek'e aat dilekge
bagvurusundaki bahse konu olan, $ehir merkezinden uzakta olan 9ehir Mezarhgrna ulagrmr kolaylagtrracak eski
yola alternatif olarak yeni yol agrlmasr ile alakah dUzenlemeleran tarafrnrzdan degerlendirilmesi" geklindedir.

Dilekge etud edilmigtir. KUtahya Belediyesi Atrksu Afltma Tesisleri Alanrnrn kuzey kesiminde bulunan
lnkoy $ehir MezarlrUr igin Atrksu Antma Tesislerinin batrsrnda bulunan '12 metrelik yolun 15 olarak
duzenlenmesi ve yolun, otopark alanrnrn batrsrndan mezarlrk alanrna kadar devam ettirilmesine (UlP-12491.1 -
NIP-12492) ,3194 sayrI Imar Kanunun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy barligi ile karar verildi.

GUNDEMiN I8.MADDESiNiN:
llimiz merkez lhca, imar planlannrn g0neydogu kesimine birlegik alanda imar planr duzenlenmesi

konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten l\4eclis Baskanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan miizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez llca, imar planlannrn guneydogu kesimine birlegik alanda imar planr duzenlenmesi,
dosyasr incelenmig olup, yaprlan g0rugmeler sonucunda;

Belediye mucavir alanlanmrz igerisjnde, Kutahya- llrca- Harlek Termal Turizm Merkezi Qevre Duzenr
Planrnda, llrca imar planlannrn guneydoou kesimine birle$ik, llrca yolunun guneyinde kalan yaklagrk 17 hektarhk
alanda, ldaremiz tarafrndan Tercihli Kullanrm Alanr (Turizm, Konut ve Bu Kullanrmlafln Gerektirdigi Sosyal
Donatr Alanlan), (E:0.40, Hmax:1'1.50 metre, 3 kat), llrca yolunun kuzeyinde kalan yaklagrk 17 hektarlrk alanda,
ldaremiz tarafrndan Turizm Tesis Alanlan (Er0.40, Hmax:1'1.50 metre, 3 kat) olarak amar planr yaptrnlmasr
dugunulmuqtur. 495712634 sayrlr yasa kapsamrnda "Termal Turizm Merkezi Alanr" igerisinde bulunan, llrca,
l24D17 A paftalatda, S0z konusu yaklagrk 35 hektarlrk bolgede nazrm ve uygulama imar planlan
bulunmamaktadrr 1125.000 olgekli Qevre Duzeni Planrnda; Turizm Tesis Alanr, Tercihli Kullan rm(Turizm+Kon ut)
Alanr, Saolrk ve Turizm Tesis Alanr ve orman alanrnda kalmakta olup, enerji nakil hatlan ile doga yur0y09
parkuru guzergahr gegmektedir. Aynr Qevre Duzeni Planrnda, Porsuk gayr krsa mesafe koruma alanr srnrfl ile
Porsuk gayr uzun mesafe koruma alanr srnrn arasrnda bulunmaktadrr lmar planr ga[gmasr yaprlmasr dugr]nulen
bu bolgede 1/25.000 olgekli Qevre Duzeni Planrna gore sit alanr bulunmamaktadrr.

Qevre Duzeni Planrnda, llrca imar planlannrn guneydogu kesimine birlegik, llrca yolunun guneyr ve
kuzeyinde kalan yaklagrk 35 hektarlrk alanda; Tercihli Kullanrm Alanr ve Turizm Tesis Alanr olarak imar planr
yaptrnlmasr igin, ldaremiz tarafrndan;
1-Grda, Tanm ve Hayvancrlrk ll Mudurlugu Kutahva, 2-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanltgt Maden lgleri Genel
Mudurlugu Ankara, 3-Devlet Su lgleri Genel Mudurlugu Ankara,4- Karayollafl Genel Mudurltrgu Ankara.5-
TEIAS Turkiye Elekkik lletim A.9.6.lletim Tesis ve lgletme Grup Mudurlugu Kutahva, 6-Orman ve Su lileri
Bakanlrgr Orman Genel Mudurl0gu Ankara, 7-Eskigehir Su ve Kanalazasyon ldaresi, 8-BOTA$ Dogal Gaz
lgletmeleri Bolge MUdUTIUOU Ankara g-il Telekom Mudurlugu Kutahva, 10-ll KUltUr ve Turizm MUdUrlUoU/ MUze
Mudurlugu Kutahva, 11-il Ozel ldaresi Genel Sekreterligi Kutahva, |z-Qewe ve $ehircilik ll MUdUrlUgU Kutahva,
13-Osmangazi Elektrik Dagrtrm A.9. Proje ve Tesis MUdUrlUgU Kutahva, '14-ll Sa$[k Mudurlugu Kutahva, 15-
Kutahya Belediyesi A. Fen lgleri Mudurlugu B. Su ve Kanalizasyon lgleri MUdUrlUgU C. Sallrk lileri Mudurlirg0,
'16-ll Afet ve Acil Durum Mudurluou Kutahya, 17 -Qinigaz Dooalgaz Dagrtrm A.9 K0tahya 9ube Mudurlugu
Kutahva, 18-Halk Saglrgr Mudirrlugu/ Qevre ve Qalrgan Saglror Birimi Kutahva, '19-Orman 80lge Mudtrrlugu
Kutahva, 2o-Orman ve Su lgleri Bakanlror Su Yonetimi Genel Mudurluou, Kurum ve Kuruluglardan imar planrna
esas goriigler ahnmasr, imar planrna esas jeolo.iik-Jeoteknik etudlerin yaptrnlmasr, ilgili gehir plancrsrna
hazlrlattrfllmasr, Kultur ve Turizm Bakanlgrndan konu ile ilgili 0n izin alrnmasr,

0211212014 tarih, 416 sayrlr Belediye Meclis karaflyla, llrca, lgrkkara, 123 ada,513 parselde, Qevre
Duzeni Planr kogullan kapsamrnda; Saghk ve Turizm Tesis Alanr ile Turizm Tesis Alanr (E:0.40, Hmax:11.50
m.-3 kat, lfraz edilemez.) le.landh alanrn duzenlenmesi uygun gorulmug ve onaylanmasr hususunda Kultur ve
Turizm Bakanlr0rna planlar gonderalmigti. Kultur ve Turizm Bakanlrgr yetkilileri ile yerinde yaprlan inceleme
sonucunda, 1/25.000 olgekli Kutahya llrca Harlek Termal Turizm Merkezi Qevre Duzeni Planrnda beli(ilen
Turizm Tesis Alanr ve Saglrk ve Turizm Tesis Alanr srnrrlan esas ahnarak, soz konusu lIca, lgrkkara, 123 ada,
513 parselde; GUnUbirlik Tesis Alanr ve KUr lvlerkezi Alanr olarak imar planlaflnrn yeniden hazrrlanmasr, Kultur
ve Turizm Bakanlrgrndan konu ile ilgili 0n izin alrnmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar
verldi
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GUNDEMiN I g.MADDESiNiN:

lllmiz merkez 30 Agustos Mahallesi, 100 pafta, 803 adada imar planr degiqiklioi konusunun muzakeresi,
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez 30 Agustos Mahallesi, 100 pafta, 803 adada imar planr degigikligi, muracaat dosyasr
incelenmig olup, yaprlan g0rugmeler sonucunda;

17.11.2014 tarih 6491 kayrt nolu dilekge ile 30 Agustos Mahallesi, 803 ada, 22 nolu parsel alanrnrn
bulundugu sahaya; Y lejandr eklenerek, 2 metre arka bahge mesafesinin belirlenmesi yonUnde, imar planr
degigikligi muracaatr yaprlmrgtrr. Konu ile ilgili, K0tahya ll Ozel ldaresinin 16.O4.2015 tarih, 4674 sayrlr
yazia.|yla 803 adada 31 nolu parsel alanrnda Termik Sitesl Misafirhanesi lejandrnrn aynen devam etmesinrn
gerekliligi, 31 nolu parsel dtgtndaki kalan ve Sahrs parseli olan 803 ada,22 nolu parsel Uzerindeki (termik sitesi
misafirhanesi) lejandln kaldtnlmastnda saktnca olmayacagr, hususlart iletilmigtir.

SOz konusu 803 nolu adantn bulundugu sahada, 1/5.000 Nazrm lmar Planrnda sosyo - kulturel tesis
alanr lejandh saha yer almtgttr. Uygulama imar planrnda ise Blok Nizam - 4 kat, Termik Sitesi Misafirhanesr
lejandh saha bulunmaktadrr.

803 ada,31 nolu parsel alanr drgrndaki diger parsellerin oldugu bolgedei Termik Sitesi Misafirhanesi
lejandtntn iptal edilmesi, kadastral yol alanrnrn orta bolUmUnden olusacak parsel gizgisinin belirlenerek, konut -
blok nizam - 4 kat - 5 metre On bahgeli - cephe igaretli - Y:yetersiz ada derinligi nedeniyle arka bahqe
mesafesinin Belediyenin takdirine g0re y0netmeli0in 0ng0rd0gU asgari mesafenin altrnda uygulanabileceg i veya
hig uygulanamayabilecegi yapr adalafl - 2 metre arka bahgeli, lejandlr alanlann duzenlenmesi yonlerindeki
uygulama imar planr de0iSikligi ile sosyo - kulttirel tesis alanr lejandh sahada, mevcut konut alanlannrn
duzenlenmesi ydnundeki nazrm imar planr de$igikliginin (UlP-9420,16 - NIP-9422,14) ; 3194 Sayrlr lmar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 20.MAoDESiNiN:
Milli Savunma Bakanhgr'nrn 06.05.2015 tarihli yazrsrna istinaden, mania planr kriterlerine ilave olarak,

Askeri Hava alanrnrn (meydan referans noktasrndan) 15 km. gevresinde, 150 metre ve daha yuksek
yaptlagmalarla ilgili kosulun uygulanmasrna yonelik imar planr degigiklikleri konusunun muzakeresi, oldugunu
belirten lvleclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Milli Savunma Bakanhgr'nrn 06.05.2015 tarihli yazrsrna istinaden, mania planr kriterlerine ilave olarak
Askeri Hava alanrnrn (meydan referans noktasrndan) 15 km. gevresinde, '150 metre ve daha y0ksek
yaptlagmalarla ilgili kogulun uygulanmasrna yonelik imar planr deoigiklikleri, dosyasr incelenmis olup, yapllan
gorugmeler sonucunda,

Milli Savunma Bakanhgr'nrn 06.05.2015 tarih, 512910874220-41-151 (7500- 162-23) 6422 say yaast
ettld edilmigtir. S0z konusu yaztda, Belediyemizce de uygulanmakta olan Mania Planr Kriterlerine, 150 metre ve
daha y0ksek yaprlagmalarla ilgili, ilave plan aglklamastntn eklenmesi , bildirilmigtir.

Bahse konu 06.05.2015 tarihli yaztdakt belirtilen konulartn uygulanmasrna,
Planlr Alanlar Tip imar Ydnetmelioinan lkinca Boli.imu: Tanrmlar krsmrnda, Kat Yuksekligi tanrmrnda,

higbir kogulda hava mania kriterlerinin aqrlamayacagr belirtalmiitir. Bu baglamda, Belediye ve Mticavir
Alanlanmtz igerisindeki, tum imar planlannda uygulanmak Uzere; " Ktitahya Askeri Hava Alanr ile ilgili olarak.
Yaptlagmalarda Mania Planr Kriterlerine Uyulacaktrr. Meydan referans noktasr(havaalanr)ndan 15 km. ye kadar
gevresinde ve zeminden itibaren 150 metre (ve uzeri) yukseklikteki tiim yaprlara (imalatlara) ait bilgiler, l f inci
Hava Ulagttrma Ana Us Komutanlrgrna (Etimesgut / ANKARA) bildirilecektir."geklinde plan notunun
d0zenlenmesi yonundeki uygulama ve nazrm imar planr degisikliklerinin (UlP-9420,17 - NIP-9422,15) ; 3194
Sayrl lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile
karar verildi.

cUNoEMiN 2l.MADDEsiNiN:
Askeri Guvenlik Bolgeleri imar planlan yaprmryla ilgili 0n izin, imar planr degigikligi konulafl konusunun

muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt gosterisi ile barlikte bilgi verilmesinin

ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,
Askeri Giivenlik Bolgeleri imar planlan yaprmryla ilgili 0n izin, imar planr degigikligi konulart, dosyast

incelenmis olup, yaprlan g0rugmeler sonucunda,
lt Mahafli ldareter MUdUrlugu'nUn'13.10.2014 tarih, 93721383-349-8653 sayrh yazlanyla aletilen, Hava

Er Egitim Tugay Komutanltgr'nrn Alanrnrn qevresi ve Qevre Yolu bdlgesindeki, 6 adet konudan olusan, Ylldlrlm
Beyazrt ve Ztgra Mahallelerindeki, Askeri Guvenlik Bolgelerinin duzenlenmesine iligkin, 2451 nolu imar plant

degiSiklikleri; Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarih, 369 sayrlr yazrlanyla onaylanarak, yUrUrluge girmiSti. S0z
konusu imar planr degigiklikleri drgrnda, yetki ve sorumlu oldu0umuz Belediye ve Mucavir Alanlanmrz
igerisindeki diger tUm Askeri GUvenlik B0lgeleri ile ilgili yaprlmasr gerekli iglemler etud edilmigtir.

.-.Yururlukteki uygulama imar planrnda; Evliya qelebi Mahallesi, 79 pafta,654 ada, 101 parselin

bulundugu alanda Saolrk Tesisi Alanr, Serbest nizam, TAKS: 0.50, E(KAKS): 1.50, Hmax: Serbest lejandlt alan,

Trafo, Park, kanal, yol, yegil alan, yapr yasaklr alanlar bulunmaktadrr. Tagrnmazrn bir bolumu 6306 saytlt Afet
Riski Altrndaki Alanlann Ddnugturulmesi Hakkrnda Kanun kapsamrnda 1710412013 tarih ve 2013/4678 sayrlr

Bakanlar Kurulu Karafl ile belirlenen Riskli Alan iginde kalmaktadrr. Evliya Qelebi Mahallesi, 79 pafta, 655 ada, 7

parse‖ n bu unduou alanda imar planlnda Sag k Meslek Lises卜 Saolkla llg  E11lm H Zme‖ en Alanl, Serbest
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nizam, TAKS: 0.40, E(KAKS): 1.50, Hmax: Serbest lejandlr alan, park, ye9il alan ve yol alanlarr bulunmaktadrr
Evliya Qelebi Mahallesi, S0 pafta,655 ada, 10 parselin bulunduQu alanda imar plantnda yol alant bulunmakta
olup, 6306 sayrlr Afet Riski Alttndaki Alanlafln DonUgtUrUlmesi Hakkrnda Kanun kapsamrnda 17l04l2013latih ve
201314678 saytlt Bakanlar Kurulu Karafl ile belirlenen Riskli Alan iginde kalmaktadrr. Evliya Qelebi Mahallesi,
79-80 pafta, 655 ada, 9 parselin bulundugu alanda imar planrnda Sa$lrk Tesisi Alanr, Serbest nizam, TAKS
0.30, E(KAKS): 1.50, Hmax: Serbest lejandlr alan, Saolrk Tesisi Alanr Bahqe Alanr, trafo, park, kanal, yol, yeqil

alan, yapt yasaklt alanlar bulunmaktadrr. Tagrnmazrn bir bOliimU 6306 sayrlr Afet Riski Alttndaki Alanlartn
Donugturulmesi Hakkrnda Kanun kapsamrnda 1710412013 tarih ve 2013/4678 sayrl Bakanlar Kurulu Karafl ile

belirlenen Riskli Alan iginde kalmaktadrr. Evliya Qelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 655 ada, 2 parselin (yeni '15-16-

17 nolu parseller bdlgesi) bulundugu alanda imar planrnda Salltk Tesisi Alanr, Serbest nizam, TAKS: 0.50,
E(KAKS): '1.50, Hmax: Serbest lejandlr alan, Saglrk Tesisi Alanr, Serbest nizam, TAKS: 0.30, E(KAKS): 1 .50,
Hmax: Serbest le.iandlr alan, Saglrk Tesisi Alanr Bahge Alant, park, kanal, yol, yegil alan, yapt yasaklt alanlar
bulunmaktadtr. Tagtnmaztn bir bolumU 6306 sayrl Afet Riski Altrndaki Alanlartn Donogturulmesi Hakkrnda
Kanun kapsamtnda 1710412013 tarih ve 2013/4678 sayrlr Bakanlar Kurulu Karafl ile belirlenen Riskli Alan iginde
kalmaktadtr. lhca, lgtkkara Koyu, 20 parsel alanrnda yUrurlukteki uygulama imar planrnda Park lejandlr alan
bulunmaktadtr. SOz konusu parselin bulundugu alan,2634 sayrh yasa kapsamrnda lllca Harlek Termal Turizm
Merkezi Alanl stntrlan igerisinde kalmakta olup, aynr zamanda 6306 sayrlr Afet Riski Alttndakl Alanlarrn
Donugturulmesi Hakktnda Kanun kapsamrnda 1710412013 latih ve 201314678 sayrh Bakanlar Kurulu Karart ile

belirlenen Riskli Alan iginde kalmaktadrr. Termal Turizm Merkezi Alanlanndaki, imar planr, deoigikligi, revizyonu
v.b Kultur ve Turizm Bakanltgtnca, Riskli Alanlardaki imar planr, degigikligi, revizyonu v.b Sevre ve $ehircilik
Bakanltgtnca onaylanmaktad tr. Evliya Qelebi Mahallesi ve llrca'da soz konusu Askeri Guvenlik Bolgesi olarak
dUzenlenmesi istenen parsel alanlaflnrn yurUrlUk imar planrndaki durumlan ve ilgili hususlan dikkate altnarak, bu
parsellerde Askeri Guvenlik Bolgesi dozenlenap d Uzenlenmeyeceoi hususunun Milli Savunma Bakanltotnca
tekrar etud edilebilmesine,

tt. Yururlukteki Sit ve Etkilenme Gegig Alanlarr Koruma Amaglr uygulama lmar Planlannda; Saray
Mahallesi, 1 pafta, 4 ada, 16 parsel alanrnda Askerlik 9ubesi lejandlr alan; Saray Mahallesi, 'l pafta, 2 ada, 1-5
parsel alanrnda 350 envanter numarasryla tescilli yapr kitlesi, Askeri Alan lejandh alan bulunmaktadtr. Saray
Mahallesi, 1 pafta,4 ada, 19 nolu parsel alanlnln bir bolUmut Yururlukteki Sit ve Etkilenme Ge9i9 Alanlarr
Koruma Amag[ uygulama lmar Planlannrn igerisindedir. Yururlukteki Sit ve Etkilenme Gegig Alanlarr Koruma
Amaglr ve diger uygulama lmar Planlarrnda; Saray Mahallesi, 1 patia,4 ada, 10-19 parsel alanrnda 92 envanter
numarasryla tescilli yapr kitlesi, Orduevi, Merkez Komutanlr$r lejandlr alan bulunmaktadrr. Yururlukteki Sit ve
Etkilenme Gegig Alanlan Koruma Amagl uygulama imar Ptanlarrnrn drgrndaki uygulama imar planlannda. 30
Aoustos Mahallesi, 90 pafta, 571 ada,2 parsel alanrnda 88 envanter numarasryla tescilli Tayyare $ehitligr
leJandlt alan, Ytldtflm Beyazrt l\/ahallesi, 93 pafta, 1873 ada, 480 nolu parsel alanrnda ; Askeri Saha, yol ve
Bitiiik Nizam - 4 katlt konut alanr le.iandlr sahalar yer almrgtrr. 480 nolu parsel alanrnrn dogu taraf'nda Karayolu
karglsrnda KUltur ve Tabiat Varltklannr Koruma Kanunu kapsamrnda tescilli bina ve parsel alanlan
bulunmaktadrr. Yururlukteki Sit ve Etkilenme Gegig Alanlarr Koruma Amagh uygulama lmar Planlarr iginde ve
dtqtndaki sdz konusu parsel alanlannda; ( 480 nolu parsel alanrnda Bitigik Nizam - 4 katlr konut alant lejandlr

saha kalmayacak gekilde 10 metrelik yolun tasarlanmasr, Karayollan 14. Bolge Modurlug0nden goru9 allnmasr
geklinde) , Askeri Guvenlik Bolgelerinin duzenlenmesine yonelik nazrm ve uygulama imar planr degigikligi
tekliflerinin l\/illi Savunma Bakanlr0r tarafrndan hazrrlatrlarak KUtahya KUltur Varlrklaflnr Koruma B0lge
Kuruluna iletilmesi, teklif nazrm ve uygulama imar planr degigikliklerinin Koruma Bolge Kurulu tarafrndan uygun
g0rulmesi halinde onaylanmak uzere Belediyemize iletilmesine,

-..Hava Radar Mevzi Komutanltgtntn bulundu0u alanrn buyuk bolumu Belediye Alan srntrlanmlz iginde,
bir bolumti ise Belediye ve MUcavir Alan srnrrlanmrz drgrnda kalmaktadrr. Belediye Alan slntrlanmtz
iginde kalan bolumde imar planr bulunmamaktadrr. Belediye ve Mucavir Alanlanmrz dtgtndaki
bolumlerde, imar planlan Belediyemizce onaylanmadrgrndan, llgili ldareye bagvurulmasr gerekmektedir.
Uygulama imar planlannda; Alayunt Mahalllesi, 3311 ada, 23 nolu parsel alanrnrn bir bdllrmunde yol
alant bulunmaktadtr. Parsel alanrnrn diger krsrmlan ise nazrm ve uygulama imar planlannrn drgrndadtr
Parsel alantntn bir bolumunde; Eskigehir Kuitur ve Tabiat Var[klannr Koruma Kurulunun 13.04 2001

tarih, 1419 sayrlr karanyla onaylanan Maltepe Hoyuk (Arkeolojik Sit ) Alanl yer almaktadrr.23 nolu
parsel alanlntn bir bolumunde ise Karayollafl Genel Mudurlugunce onaylanan Yeni Qevre Yolu projesi

de bulunmaktadtr. Soz konusu Hava Radar Mevzi Komutanhgrnrn Belediye Alan srntrlaflmtz t9rnde

kalan bOlumunde ve Alayunt Mahallesi, 23 nolu parsel (Kutahya KUltur Varlrklannr Koruma Bolge Kurulu
gorugu ile birlikte) alanrnda; imar planrnrn onaylanabilmesi igin Milli Savunma Bakanlt0t tarafrndan. imar
planrna esas jeolojik-jeoteknik etud yaptrfllmasr, halihazrr haritanrn yaptrnlmasr, 1-Karayollart 14. Bolge
N4udurlugu gursa, z-osl 34. $ube Mudurlugu Kutahya, 3-BoTA9 Dooal Gaz lgletmeleri Bolge
Mud0rlugu Ankara, 4-ll Telekom lvlud0rlugu Kutahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji .ll MudurlugU

Kutahya, 6-ll KUltur ve Turazm MudurlUOii / Muze MudurlUgU Kutahya, 7-ll Ozel ldaresi Genel
Sekreierti!i Kutahya, 8-Qevre ve gehircilik ll Mudurlrjgu Kutahya, g-TElA9 T0rkiye Elektrik iletim A.$
6.lletim Tesis ve lgletme Grup Mudurluou Kutahya, 1o-Osmangazi Elektrik Dagrtrm A.$. ProJe ve Tesis
MUdUrlUgU Kutahya, 11-Orman Bolge MUdUTIUOU Kutahya, 12-Grda, Tanm ve Hayvancrhk ll N4ud0rluou

Kutahya, 13-ll Sa$Ik Mudurlu$0 Kutahya, 14-Orman ve Su lsleri Bakanlrgr Kutahya 9ube Mudurlugu
Kutahya, '1s-Kutahya Belediyesi: A) Fen lgleri Mudurlugu, B) Su ve Kanalizasyon lgleri Mudurlogii, C)

Sallrk lgleri Mudurluotr, 16-llAfet ve Acil Durum Mudurlugu Kutahya, 17-Qinigaz Dogalgaz Daortrm A I
Kutahya $ube MudUrlugu, 18-Halk Sa!h$r MudurlU0u / Qevre ve Salrgan Saglrgr Birimi Kutahya, 19-

Orman ve Su lgleri Bakanlrgr Su Yonetimi Genel Mudurluou Anj4a,2}-Enerii ve Tabii Kaynaklar
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Bakanhgr Maden lgleri Genel M0dUrlUgU Ankara, Kurum ve Kurulu$lardan imar plantna esas gOrugler
alnmasr; teklif mevzii nazrm ve uygulama imar planlaflntn ilgili gehir planostna haztrlattlarak
onaylanmak iizere Belediyemize iletilmesine;
'-- Yururlukteki uygulama imar planrnda; 30 Agustos Mahallesi, 102 pafta, 523 ada, 128 nolu parsel

alantnda, Askeri Alan lejandh, '103 pafta, 523 ada. 132 nolu parsel alanrnda Askeri Alan (Lojman) lejandlt, 133
nolu parsel alanrnda Askeri Alan (jandarma) lejand|, sahalar yer almtgttr. Parsellerin oldugu bOlgede,6306
saytlt kanun kapsamrnda dere yataklanna iligkin Riskli Alanlar bulunmaktadrr. Riskli Alanlardaki imar planr,
degigikligi, revizyonu v.b Qevre ve 9ehircilik Bakanlrgrnca onaylanmaktadrr. Parsel alanlaflnrn butundugu
sahalann bir krsmrnda; halihazrr haritalann , imar planrna esas jeolojlk jeoteknik etudlerin eksik olduOu
gorulmirgtur. S0z konusu 30 Agustos Mahallesindeki parsellere iligkin; Milla Savunma Bakanhornca; halihaztr
haritalann , imar plantna esas jeolojik jeoteknik etudlerin tamamlatttfllmasr, Orman Bolge Mudurlu0unden orman
alanlannrn girip girmedioine iligkin gorugun ahnmasr, teklif nazrm ve uygulama imar planlafl degigikliklerinin ilgili
gehir plancrsrna hazrrlattlarak onaylanmak ozere Belediyemize iletilmesine;

'.tYururlUkteki uygulama imar planrnda; Servi Mahallesi, 18 pafta, 102 ada, 19 parsel alanlnda 5 m. on
bahge mesafesi bulunan Bitigik nizam 4 kat, T2 lejandl alan; Yoncalr, 1283 parsel alanrnda Kamu Kuruluglanna
Ait Dinlenme Tesisleri Alant lejandlr alanlar ve yol alanr bulunmaktadrr. Servi Mahallesi, 102 ada, 19 parsel ve
Yoncalt, 1283 parsel alanlannda Askeri Guvenlik Bolgesi duzenlenmesi, "Askeri Yasak Bolgeler ve Guventik
Bolgeleri Kanunu ile Askeri Yasak Bolgeler ve Giivenlik Bolgeleri Yonetmeligi hukumlerine uyulacaktrr." ptan
notunun olugturulmasr, y0nlerindeki nazrm ve uygulama imar planr degigikliklerinin i(UlP-9420,18 - NtP-
9422,1611 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmastna igaretle yaptlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUNDEMiN 22.MADDEsiNiN:
llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesii 1120 ada dogusunda park sahastnda ve 531 adada yol

alantnda trafo sahalannrn duzenlenmesine yonelik imar planr deligiklikleri konusunun muzakeresi, oldu0unu
belirten Meclis Ba$kanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Ytldrrtm Beyazrt Mahallesi; 1120 ada dogusunda park sahasrnda ve 531 adada yol
alanrnda trafo sahalannrn duzenlenmesine yonelik imar planr degigiklikleri, dosyast incelenmig olup, yaprlan
g0rUgmeler sonucunda;

OEDAS 'tn 12.03.2015 tarih, 896/2015'15018 - 636 sayrlr yazrlanyla talep edilen trafo alanlannrn
olugturulmasryla ilgili imar planr degigikligi konulafl etud edilmigtir. Soz konusu, Ylldtnm Beyazrt Mahallesi; 1120
ada dogusunda imar plantndaki park sahasrnda trafo alanrnrn ayfllmasryla ilgili imar plant degigikligi muracaatt,
yegil alanda gocuk bahgesi uygulandrgrndan kullanrm sahasrnrn azalmast , 531 adada imar plantnda yot
alantnda trafo alantntn aynlmasryla ilgili imar planr degigikligi muracaatr, yol ve kavgak alanlannda duzenleme
olabileceginden tagrt ve yaya trafi0ina aksataca0r, nedenleriyle talebin reddine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi

GUNDEMiN 23.MADDESiNiN:
llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 130, 132 pafta, 758, 763 adalarda imar plant deoigikligi

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile barlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaptlan mlizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 130, 132 pafta, 758, 763 adalarda imar planr degisikligi
konusunun daha detayh incelenmek Uzere lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaptlan
oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 24.MADDESiNiN:
llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 1099 ada, 'l nolu parsel alantnda imar plant deOi$ikligi

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Ba$kanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlakte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llmiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 1099 ada, 1 nolu parsel alantnda imar planr degigikligi
konusunun daha detay| incelenmek Uzere lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine iiaretle yaptlan
oylama sonucunda oy birlagi ile karar verildi.

GUNDEMiN 25.MADDESiNiN:
llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1336 ada, 7 nolu parsel alanrnda imar planl

degigikli0i konusunun muzakeresi, oldu0unu belirten Meclis Bagkant bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt l\4ahallesi, 18.O.4 pafta, 1336 ada, 7 nolu parsel
degisikligi konusunun daha detaylr incelenmek Uzere lmar ve Baytndtrltk Komisyonu'na
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi. _A_

6t,
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GUNDEMiN 26.MADDESiNiN:
llimiz merkez Yrldrflm Beyazrt Mahallesi, 73 pafta, 728 ada, 76 nolu parsel alanrnda imar planr

degigiklioi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gostensi ile birlikte
bilga verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 73 pafta, 728 ada,76 nolu parsel alantnda imar planr
degigikligi konusunun daha detayh incelenmek uzere lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 2T.MADDESiNiN:
llimizden tUm Turkiye'ye cenaze nakil i9i igin TUrk Hava Yollan'yla protokol yaptlmast konusunun

muzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Trjrk Hava Yollarr'nrn yapmrg oldugu proje geregi llimizden tum Turkiye'ye 310 TL Ucretle cenaze nakil
iglemleri igin yaprlacak protokol ile ilgili tum hususlarda Belediye Bagkanr'na ve Belediye Enciimeni'ne yetki
verilmesine;

Gelir tarifesinde 10.2.3 maddesinde bulunan Cenaze Nakil Ucretlenne, Ugak ile nakil bagltklt 31O,OO
TL'lik bedelin eklenmesine, ilerleyen zamanlarda Ek protokol ile fiyat farkr olugmast durumunda Gelir Tarifesinin
guncellenmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 2S.MADDESiNiN:
Eskigehir Karayolu 12. km Krrgrllr Mevki'inde bulunan Yeraltr Dogal Soguk Hava Depolan konusunun

muzakeresi oldugunu belirten lvleclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesintn
ardrndan ve yaprlan mozakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Zabrta MUdUrlUgU'nUn 28.05.2015 tarih ve 769 sayrlr yazrlanna istinaden Belediyemize ait Eskigehir
Katayolu 12. Km Krrgrllr Mevki'nde bulunan 2. Etap Yeraltr Dooal Soouk Hava Depolanntn igletilmesinde
uygulanmasr ongorulen agagrdaki tabloda belirtilen kullanrm Ucretlerinin, Belediyemiz Gelir Tarifesi '12. I\4adde
Eskigehir Yolu Soguk Hava Depolan Kullanrm Ucretleri krsmrna eklenmesine isaretle yapllan oylama
sonucunda oybirligi ile karar verildi.

S NO
so6uK

HAVA DEPOSU
l AYLIK

KULLANIM BEDEL:

(KDV DAHIL)

AclKLAMA

1 3 Nolu Yeraltr Soduk Hava DeDosu 2500,00 TL Elektrik‐ su‐ vb t口 m qiderler har c

2 4 Nolu Yeraltr Soduk Hava Deposu 3 100 00 TL Elektrik‐ su― vb tOm qiderler ha「 c

5 Nolu Yeraltr Soduk Hava Deoosu 3300,00 TL Elektrik-su-vb.tUm oiderler haric
4 6 Nolu Yeraltr Soduk Hava DeDosu 2 000 00 TL Elektr k― su‐ vb tum giderler haric

7 Nolu Yeraltr Soduk Hava Deoosu 3 100 00 TL Eleklrik-su-vb.ti.lm qiderler haric
I Nolu Yeraltr So6uk Hava DeDosu 3 400 00 TL Elektrik-su-vb.tilm qiderler ha.ic

7 Galen O arak(ODA) 350 00 TL Elektrik Bede‖ Dah

cUNDEMiN 29.MADDEsiNiN:
Belediye Meclisinin 05/05/2015 latlh ve 224 sayrlr karan ile Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu'na havale

edilen alimizdeki cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun muzakeresi, olduuunu belirten Meclis Bagkant
bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu
oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 05.05.20'15 latih ve 224 sayrlr karan ile Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu'na havale
edilen gehrimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isam verilmesi konusu ile ilgili komisyon raporu
incelenmig olup,

-Civli Mahallesi'nde isimsiz bulunan caddelere " ilgili Mahallenin kuruculanndan IBRAHIM GER|\il|YAN
Caddesi, Eski Koy imamlanndan KEMAL BAYAN Caddesi, KONAKLI Caddesi, ECEM SULTAN Caddesi
isimlerinin verilmesine,

-Civli Mahallesi'nde isimsiz bulunan sokaklara "1.Civli Sokak,2.Civli Sokak,3.Civli Sokak, 4.Civli
Sokak,5.Civli Sokak,6.Civli Sokak,T.Civli Sokak isimlerinin verilmesine,

-lkizhily0k Mahallesi'nde isimsiz bulunan caddelere 'AHMET PINAR Caddesi, ARAP DEDE Caddesi,
FERHATLAR Caddesi, HACI ALI Caddesi isimlerinin verilmesine,

-lkizhUyUk Mahallesi'nde isimsiz bulunan sokaklara "l.lkizhUyuk Sokak, 2. lkizhilyUk Sokak, 3lkizh0yuk
Sokak, 4. lkizhuyuk Sokak,5. ikizhuyuk Sokak,6. ikizhuyuk Sokak,7. lkizhuyuk Sokak, S.ikizhuyuk Sokak
isimlerinin verilmesine,

-Evliya 9elebi Mahallesi'inde 141,142,162,166,167,169,170,171,172 adalar arasrnda bulunan Sokaga
"GULDEREN Sokak" isminin verilmesine,

-Dumluprnar Mahallesi'nde 104,2645,2646,2647 adalat arasrnda bulunan isimsiz sokaQa "SURMEL|
Sokak" isminin verilmesine,

-Dumluprnar Mahallesi'nde 2654,2655,2660,2662,2667,2668 adalar arasrnda bulunan isimsiz sokaga
-BALABAN Sokak" ismrnin verilmesine,

-Dumluprnar Mahallesi'nde 2662,2666,2667 ,2668,2671 adalar arasrnda bulunan isimsiz sokaga
'KADIFE Sokak" isminin verilmesine, igaretle yaprlan oylama sonucunda ov birliot ile karar verildi.
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GUNoEMiN 3o.MADDESiNiN:
9ehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun muzakeresi, oldugunu

belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

$ehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylt incetenmek
Uzere Aragtlrma ve Tanttrm Komisyonu'na havale edilmesine agaretle yaptlan oylama sonucunda oy birtigi ile
karar verildi.

GUNDEMiN 3I.MADDESiNiN:
Kutahya merkez l.Organize Sanayi Bolgesi Mutegebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek i.tzere 5

asil, 5 yedek uyenin segimi konusunun miizakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakktnda slayt
gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mi.izakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

4562 Saytlt Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu'nun T.maddesi ve Organize Sanayi Bolgeleri Uygulama
Yonetmeligi'nin'l2.maddesi uyanncal

Organize Sanayi B0lgesinde Belediyemizi temsil edecek Mutegebbis Heyeti'ne, yaprlan agrk oylama
sonucunda,

1)Kamit SARAqOGLU,
2)Mehmet Naci PEKCAN,
3)Ebubekir ERDOGMUg,
4)Selim DURMAZ,
5)Mehmet OZDOGAN ASiL Uye otarak,
1)Mustafa AYDIN,
2)Omer Faruk DURMAZ,
3)Prnar AKBULUT,
4)Cafer Cihat CEYLAN,

s)lvuhammed lkbal GUNDEM'in YEDEK iiye olarak,2 yrlsure ile gorev yapmak 0zere segilmelerine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 32.MADDESiNiN:
Kutahya merkez ll.Organize Sanayi Bolgesi Mutegebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek uzere 5

asil,5 yedek i.iyenin segimi konusunun muzakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt
gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

4562 Saytlt Organize Sanayi BOlgeleri Kanunu'nun T.maddesi ve Organize Sanayi Bolgeleri Uygulama
Y0netmeli0i'nin l2.maddesi uyanncal

2.Organize Sanayi B0lgesinde Belediyemizi temsil edecek Mute$ebbis Heyeti'ne yaptlan agrk oylama
sonucundai

1)Kamit SARA9OGLU
2)Cafer Cihat CEYLAN,
3)Garip GULTEKIN,
4)Banu AKALINOGLU,
5)Muhammed lkbal cUNDEM ASIL uye otarak,

1)Furkan YILMAZ,
2)Fatma cUL,
3)Ramazan YlLDlRlM,
4)Selim DURMAz,

5)Ebubekir ERDOGMUg'un YEDEK i.iye olarak iki yrl sure ile gOrev yapmak Uzere segilmelerine
isaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GONDEMiN 33.MAoDESiNiN:
Belediye hazmetlerinde kaliteyi ve verimi artrrmak, takip ve kontrolu saglamak ve hizmet htztnt artrrmak

amactyla lgletme lgtirakler Mudurlugu ihdasr konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu
hakktnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan mozakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve,

10.04.2015 tarih ve 28968 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak yr.lrUrlUge giren "Belediye ve Bagtr
Kuruluglarr ile Mahalli ldare Birlikleri Norm Kadro llke ve Standartlara Dair Yonetmelikte Degigiklik Yaprlmasrna
iligkin Y0netmelik" hUkUmleri geregince;

Surekli geligen ve degigen Belediye hizmetlerinde kaliteyi ve verjmi artrrmak, takip ve kontrolu sagtamak
ve hizmet hrzrnr artrrmak amacryla I9LETME ve l$TiRAKLER MUDURLUGU'nun ihdasrna ekte betirtitdiOi
gekllyle aynen kabulUne igaretle yaptlan oylama sonucunda oybirligi ile karar verildi.

GUNoEMiN 34.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Yoncah Mahallesi, 50K4A pafta, 121 ada,2

muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda
ardrndan ve yapllan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

parselde imar planr degigikligi konusunun
slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
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llimiz merkez Yoncalr l\4ahallesi, 50K4A pafta, 121 ada,2 parselde imar plant degigiktigi konusunun
daha detaylt incelenmek uzere lmar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaptlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 35.MAoDESiNiN:
llimiz merkez Yrldrflm Beyazrt Mahallesi, 91 pafta, 555 ada, 1O nolu parselde imar plant degigaktigi

konusunun muzakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bitgr
verilmesinin ardrndan ve yaptlan mLizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Yrldrflm Beyazrt Mahallesi, 91 pafta, 555 ada, 1O nolu parselde imar plant degigrktigr
konusunun daha detayh incelenmek 0zere lmar ve Bayrndrrlk Komisyonu'na havale edilmesine agarefle yaptlan
oylama sonucunda oy blrligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 36.MADDESiNiN:
llimiz merkez Hactazizlet Mahallesi 2618 ada, 222 nolu parselde ilave mevzii imar planr yaprmr

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten lvleclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Hactazizle( Mahallesi, 2618 ada, 222 nolu parselde ilave mevzii imar planr yaprmr
mUracaat dosyasr incelenmig, yaprlan gOrUgmeler sonucunda,

Belediye Meclisimizin 06.01.20'15 tarih, '12 sayrlr karanyla, Hactazizler Mahallesi, 2618 ada, 222 notu
parsele, ilgili kurum ve kuruluglardan g0r09 alrnmasr, ilgili etudlerin yaprlmast , parsel alanlan toplamrnrn en az
% 39'u olacak gekilde kentselsosyal{eknik altyapr alanr aynlmasr v.b kayrtlanyla, aynk nizam 2 kat - 5 metre
On bahge - 3 melre yan bahge - TAKS: 0.25 - KAKS: 0.50 - Yengok : 6.50 m. lejandl Konut Alanr otarak
mevzii nazrm ve uygulama imar planr yaprmr igin 0n izin verilmesi uygun gOrUlmugtu . 24.03. 2015 tarih, 1385
kaytt nolu dilekge ile yaprlan ilave mevzii imar planr teklifi, alnan imar planrna esas jeolojik-jeoteknik etud, imar
planrna esas Kamu Kurum ve Kuruluglardan gelen g0r09ler, ilgili kriterler etod edilmigtir.

llimiz merkez Hactazizl Mahallesi, 2618 ada,222 nolu parselde, jeolojik-jeoteknik etudde betirtiten O A
- 5.1 lejandrntn aktanlmast, yol, park ve aynk nizam - 2 kat - 5 metre on bahge - 3 metre yan bahqe -park
taraflndan 5 metre- TAKS: 0.25 - KAKS: 0.50 - Yengok : 6.50 m. lejandlanyla Konut Alanrntn dUzenlenmesi
Kamu Kurum, Kurulug v. b lardan gelen ilgili goru$lerin plan notlanna aklanlarak plan notlanntn duzenlenmesi,
parsel alan miktaflntn yol ve park alanr olarak en az 70 39'unun kamuya bedelsiz terkine iligkin hUkmUn plan
notlaflna ilave edilmesi, yonlerindeki ilave mevzii nazrm ve uygulama imar plantntn (UlP-12499 - NiP-12500)
3194 Sayrh lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi
ile karar verildi.

GUNDEMiN 3T.MADDEsiNiN:
llimiz merkez lnkoy Mahallesa, 2264,2266,2267 nolu parsellerde imar plant dUzenlenmesi konusunun

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

llimiz merkez lnkoy Mahallesi, 2264,2266,2267 nolu parsellerde imar plant duzenlenmesi, dosyasr
incelenmig olup, yaptlan g0rUgmeler sonucunda;

Belediye Meclisinin 04.11.2014 tatih, 374 sayrlr karanyla; muracaat sahibi taraftndan ilgili kurum-
kuruluslardan g0ru9 aLnmasr, imar planrna esas jeolojik-jeoteknik etud yapttnlmast, ilgili gehir plancrsrna
haztrlattlmast, parsel alanrnrn en az ok 39'unun kentsel-sosyalteknik altyapr alanr olarak aynlmast kaydtyla
lnkdy N4ahallesi, 37 pafta, 2264-2266-2267 nolu parseller bOlgesinde Konut DrSr Kentsel Qaligma Alanr olarak
mevzii imar planr yaprmr igin 0n izin verilmesl, uygun gorulmUgtU.

26.05.2015 tatih,2482 kayrt nolu dilekge, ldaremize iletilen teklif imar planr, plan notlan, plan agrklama
raporu ve tagrnmazrn bulundugu alana iligkin imar planrna esas kurum-kurulug gorogleri etUd edrlmigtir imar
planrna esas Jeolojik-jeoteknik etud raporunda alanrn Onlemli Alanlar 5.1. lejandlr alanda kaldrgr (O.A.5.1 )

notasyonunun ve OEDA$ kurum gorilgu geregince yapr yasaklr alanrn teklif imar planrna iglendi0i gorulmugtur.
Soz konusu, lnkoy Mahallesi,3T pafta, 2264-2266-2267 nolu parsellerin bulundugu alanda, Konut Drgr

Kentsel Sahgma Alanr, TAKS:0.50, Yengok:6.50 metre lejandlr alanrn duzenlenmesi, yapr yasaklr alanrn
igaretlenmesi, yapr yakla$ma mesafelerinin 5 metre olarak duzenlenmesi, 2264 ve 2267 nolu parsel alanlaflnda
duzenlenen yol alanlannrn (min. 3'15 m2), parselasyon agamasrnda kamuya bedelsiz terk edilmesi, bu plan ve
plan notlannda belirtilmeyen hususlarda, "Kutahya Uygulama lmar Planr Plan Notlanna uyulacakttr." geklinde
plan notu dUzenlenmesi, ve imar planrna esas kurum-kurulug g0rUslerinde belirtilen ilgili hususlann plan
notlanna aktanlmasr yonlerindeki ilave mevzii nazrm ve uygulama imar planr, Parmakoren Mahallesi, 3498 ada,
12 nolu parselin (1.997,62 m2) Belediyemize kayrtsrz, gartsrz, Belediyemizce yasal mevzuata uygun istenildigi
gekilde kullanrlmak Uzere, bedelsiz hibe edilmesi kaydryla, uygun g0rulm09 olup (UlP-12501 - NIP-12502) ;

3 194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlioi
ile karar verildi.

GUNoEMiN 3S.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Qalca Mahallesi,2569 nolu parselde imar planr

oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

dUzenlenmesi konusunun muzakeresr
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve
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llimiz merkez Qalca Mahallesi,2569 nolu parselde imar planr duzenlenmesi konusunun daha detaylr
incelenmek uzere imar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy
birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 39.MADoESiNiN:
llimiz merkez Bolcek Mahallesi 19 pafta, 3956 ada,2 parsel ( eski '1500 parsel )rezerv yapr alant iptali

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan mtlzakerelerden sonra konuyu oya sundu vel

llimiz merkez Bolcek l\4ahallesi 19 Pafta, 3956 Ada 2 Parselin (1500 Parsel) Rezerv Yapr Alanr
kapsamrndan grkartrlmasr hakkrnda muracaat dosyasr incelenmig olup, yaprlan gorugmeler sonucunda.

29.05.2015 tarih ve 2533 sayrlr dilekgede, Bolcek lvlahallesi, 3956 Ada 2 Parsel (1500 Parsel) in Rezerv
Yapr Alanr kapsamrndan grkartrlmasr talep edilmektedir. Soz konusu parsel, Belediye Meclisimizin 04.06.2013
tarih ve 300 sayrl karanyla Rezerv Yapr Alanr olarak ilan edilmigtir. Ancak Qevre ve 9ehircilik Bakanlor, Altyapr
ve Kentsel Donugum Hizmetleri Genel Mudurlugu ile yaprlan gorusmeler neticesinde, tamamr ozel mulkiyete ait
parsellerin Rezerv Yapr Alanr olarak kullanrlmamasr dogrultusunda bilgi edinilmigtir.

Bu sebeple ilgi dilekgede talep edilen Bolcek Mahallesi '19 Pafta, 3956 Ada 2 Parsel'in (1500 Parsel)
Rezerv Yapr Alanr kapsamrndan grkartrlmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNoEMiN 40.MADDESiNiN:
Belediyemizin yapmrg oldugu Qahgmalan, faaliyetleri etkinlikleri halkrmrza tanrtmak amacryla her ay

Kutahya Belediyesi Basrn BUlteni'nin basrlmasr ve dagrtrlmasr konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis
Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mtlzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve,

Belediyemizin yapmrg oldu!u gahqmalan, faaliyetleri, etkinlikleri, hizmetleri halkrmrza tanrtmak,
halkrmrzrn bilgisine sunmak amacr ile her ay, aylrk "Kutahya Belediyesi Basrn BUlteni" basrlmastna,
dagrtrlmasrna;

Bu konuda hukuki iglemin baglatrlmasrna;
Biiltenin yayrnr ile ilgili gorevlendirmelerde, her tUrlu ig ve iglemlerde, vb. tum hususlarda Belediye

Bagkanrna ve Belediye Encomeni'ne yetki verilmesane igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.

GUNDEMiN 4l.MADDEsiNiN:
Belediye Hudutlafl mUcavir alanlar iginde ruhsat verilen vatandaglardan ahnacak olan yollarda

kullanrlacak, srcak asfalt, asfalt kaplama, beton parke tagr bedellerinin 2015 yrlr igin uygulanacak fiyatlannrn
tespit edilmesi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanl bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

2015 yrlr Fen lgleri Mudurlugumuzce, 5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun ve 2464 sayrh Belediye Gelirlera
Kanunu'nun ilgili maddesi esas alnarak hazrrlanan ve 3194 sayrlr Kanun'un 23. Maddesi geregince, Belediye
Hudutlafl Mucavir alanlar iginde Ruhsat verilen Vatandaglardan ahnacak olan yollarda kullanrlacak srcak asfalt,
asfalt kaplama, beton parke tagr, beton bordUr, kumlamah parke ta$r ve yagmur olugu ddgenmesi iglerinin
malzemeli ve iggilikli bedellerinin maliyetleri ile ilgili 2015 yrlr igin uygulanacak fiyatlann tespit edilmesi
konusunun daha detayh incelenmek Uzere Plan ve Butge Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaptlan
oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

Gundem maddelerinin tamamlandrgrnr belirten Meclis Bagkanr, a[nan kararlann hayrrh olmasrnr
temenni ederek, Uyelere ve misafirlere tegekkur edip oturumu kapattr.

`′

BELEDIYE MECLIS
Kamil SARA
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