
Belediye Meclisimiz; 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agaordaki gundem
maddelerini gorugmek ozere 2. donem 7. olaoan toplantrsr 1.birle9im, 1 . oturumunu Meclis Bagkanr Kamil
SARAQOGLU'nun Bagkanh!rnda 04.08.2015 SALI giinu Saat: 18 3o'da Belediye Kultur Sarayr Meclis
salonunda. Uyelerden: 1-MEHMET oZDOGAN. 2-NUR| QET|N, 3-GAL|P GULTEK|N. 4-CAFER CiHAT
CEYLAN, s-OMER FARUK DURMM, 6-HALIT OGUZ ATAKAN, 7-MUSTAFA AYDIN, 8.FATI\iIA GUL,
g-FURKAN YILMM, 1O-MEHMET NACI PEKCAN, 11.RAMMAN YILDIRIM, 12-PINAR AKBULUT, 13-SELiM
DURMAZ, 14. $ULE UYKUN, 1s-MURAT HASER, 16. SALIH OZDEN, 17-ENVER ERDO6AN, 18-AHMET
ULUCA, 1g.NEDIM DELEN,2O.CEMAL AYDIN,2l.YUSUF SOKMEN,22.EROL MERCAN, 23-MUSTAFA
EROL, 24-ALl KORKMAZ'rn igtirakleri ile yaptr.

Qogunlugun bulundugunu belirten Meclis Baqkanr oturumu agtr.

Izin dilekgesi oldugunu belirten lvleclis Bagkanr, Meclis Uyelerinden Ebubekir ERDOGMUg, Banu
AKALINOGLU, Azime Nur AKTAS AKALIN, Merve OZQINAR GUL, Serda BAL YlLDlZ, Halil lbrahim
DOGLARLIOGLU'nun izin dilekgelerinin okunmasrndan sonra, izinli sayrhp sayrlmamalaflnr oya sundu ve izinli
sayrlmalaflna oy birligi ile karar verildi.

Gtindeme ilave edilmesi istenilen Onergeler tek tek okundu ve ,

- Sosyal Kalkrnma ve Begeri Geligme Altyapr Mali Destek Programr (SOBEP)'na sunmug oldugumuz ve
Zafer Kalkrnma Ajansr tarafrndan onaylanan KUTAHYA BELEDIYESI KADIN qALI9MALARI MERKEZI isimli
proje,

- Belediyemiz Fen l$leri Mudurluoo brinyesinde kullanrlan "Yol Qizgi Boya Makanasrnr Kiralama Maliyet
Hesap Cetveli",

- Mulkiyeti Belediyemize ait olan Yrldrnm Beyazrt lvlahallesi 1198 ada 2 parsel numaralr ta9rnmaztn
cami yeri olarak kullanrlmak uzere Kutahya Vakrflar Bdlge Mudurlugune Bedelsiz devri,

- Nlulkiyeti Belediyemize ait olan llimiz merkez Siner Mahallesi 144 ada 1 parsel nolu taqrnmaztn cami
yaprlmak uzere ll Muftulugune tahsisi,

- Mulkiyeti Belediyemize ait olan Gaybiefendi mahallesi 2012 ada 19 parsel nolu tagrnmazrn cami yeri

olarak il Muftuluoune tahsisi,
- llimiz merkez Bolcek Mahallesi, 3 pafta, 3997 ada, 6-7 parselde imar planr degi$ikligi,
- Koruma Amagh imar Plant revizyonu kapsamrnda Koruma Bolge Kurulunun oneri Sit srntrlartntn

degerlendirilerek ldaremiz gorugunun Koruma B0lge Kuruluna iletilmesi,
-Kutahya Spor ve Belediye spor kulijplerine yardrm yaprlmast,
- Belediye Meclisince 5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun 24. Maddesine gore olusturulan ihtisas

komisyonlarrnrn gorevleri,
- Belediyemizin Wep sayfastnda yer alan " Kotahya'nrn Degerleri" baghornda yer alan konularln

Kutahya'nrn tum zenginlerini 6ne grkarmak galgmalann yaptlmast,
- Kentimizin temizligi, goplerin toplanmasr ve tagrnmast ile qevre sagllgl,
- Kerkukte faaliyette bulunan "Turkmeneli Ogrenci ve Gengler Birlioi" isimli sivil toplum 0rgutune yardrm,
- llimiz merkez Alipaga Mahallesi 6 pafta ,47 ada, 74 parsel imar planr degigikligi, konulaflnrn gundeme

alrnmasrna oy birligi ile karar verildi.

Meclis Uyelerimizden MHP Grubunun vermig oldugu O4lOBl20'15 tarih ve S.O.201519 say "EncAmen

Kararlan" konulu ve O4lO8l2O15 tarih ve S.0.2015/10 sayrlr "Yap ruhsatiyesi ve yaT kullanma izni olmayan
yap ar" konulu Onergeler okundu ve Meclis Bagkanr bu dnergelere yaztlt cevap verilecegini bildirdi

Srrasryla gundem maddelerine gegildi ve

cUNDEMiN I.MADDESiNiN:
Qevre ve gehircilik Bakanltgt'ndan gartll nakdi yardrm ile tahsis edilen vidanjorun kamu hizmetine tahsisi

ve haczedilememesi konusunun mi.lzakeresi, oldugunu belirten Meclis Balkanr bu konu hakktnda slayt gosterisi

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

Qevre ve gehircilik BakanlrOr, qevre YOnetimi Genel M0dUrlUOunden gartlr nakdi yardrm kapsamrnda 43
BA 214 plakalt, Ford Cargo 2526 DC gasi Uzerine 13 OOO Litre kapasiteli Vidanjor, 27.05.2015 tarih ve 7'102

saytlt Bakan Olur'u ile Devlet Malzeme Ofisi Genel MUdUrlUgU aracrllgrnda satrn allnmlg olup, Belediyemize

tahsis edilmistir.
5393 sayrlr Belediye Kanununun '18. Maddesinin (g) bendinde "$artll

Meclisinin yetkileri arasrnda oldu0undan, Qevre ve 9ehircilik Bakanlt$tntn
bagrglan kabul etmek" Belediye

ve 7121 saylt27 05.2015 tatih
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yazrlan ile 5393 sayrlr Belediye Kanununun 15. Maddesinin sondan ikinci frkrasr " Belediyenin proje kar9rlr0r
borglanma yoluyla elde ettioi gelirleri, gartlr bagrglar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanrlan mallan ile belediye
tarafrndan tahsil edilen vergi, reslm ve harq gelirleri haczedilemez." hUkmu geregi vidanjorun kamu hizmetine
tahsisi ve haczedilememesi ile ilgili Belediye Meclisimizin Karan istenmektedir

03 Nisan 2007 tarih ve 26482 Sayrlr Resma Gazetede yayrmlanarak yururluge giren "Qevre Gelirlerinin
Takip ve Tahsili lle Tahsilat Kargrlrgr Ongorulen Odenegin Kullanrmr Hakkrnda Yonetmelik" htiktimlerine gore

Qevre ve $ehircilik Bakanhgr'ndan gartlr nakdi yardrm ile tahsis edilen vidanjorun kamu hizmetane tahsisine ve
haczedilememesine igaretle yaprlan oylama sonucunda
oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 2,MAoDESiNiN:
Norm Kadro ilke Standartlanna Dair Yonetmelik geregince, Basrn Yayrn ve Halkla lligkiler Miidurlugu

ihdas edilmesi konusunun muzakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakklnda slayt gosterisi ile

birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
10.04.2015 tarih ve 28968 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak yuruduge giren, "Belediye ve Baglr

Kuruluglan ile Mahalli ldare Birlikleri Norm Kadro llke ve Standartlanna Dair Ydnetmelikte Deoigiklik
Yaprlmasrna lligkin Yonetmelik" hiikumleri gergevesinde,

Belediyemizin izledi0i politikalafln halka benimsetilmesi, yaprlan galgmalarrn duyurulmast, halktmtztn
Belediye ytinetimine kargt olumlu hisler beslemesinin saglanmasr, beklentilerin ahnmasr ve kurumsal faaliyet
alantmtza giren geligmeleri takip etmek ve aynca Basrn Yayrn ve Halkla iligkiler konulannda kurum dtgtndaki
ozel ve tuzel iligkilerde iletigim bakrmrndan Belediyemizin imajrnr istenilen Sekilde guqlendirilmesi, halkrmrzr

bilgilendirici brogur, billten, web sitesi vb. galrgmalan ytlrutmek, vatandaglardan gelen gikayet, istek ve onerileri
en krsa zamanda ilgili birimlere intikal ettirerek, gozume kavusturup ilgililerine bilgi verilmesini saglamak, birimler
taraflndan yaptlan galtgmalann tanrtrmrnr yapmak, halk meclisi veya Belediye Bagkant'ntn halkt bilgilendiricl
gahgmalannt koordine etmek, ilimiz agtstndan onemli gUnlerin kutlamalan ile ilgili etkinlikleri duzenlemek ve
Belediyemizin tcrm tantttm galt$malannt yUr0tmek amacryla ekteki cetvelde belirtalen "BASlN YAYIN VE HALKLA
lLl$KILER MUDURLUGU'NUN" ihdastna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 3.MADoESiNiN:
lll. sayllt dolu kadro degi$iklik cetveli konusunun muzakeresi, oldu!unu belirten Meclis Balkanr bu konu

hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya

sundu ve.
Belediye ve Bagh Kuruluglarr ile Mahalli ldare Birlikleri Norm Kadro llke ve Standartlarlna dair

Y0netmeli0in 1'l.maddesindei
"Bo9 memur kadrolannda stntf, unvan ve derece, degigikligi ile bol memur kadrolartnln iptali ve dolu

kadrolarda derece degigikligi Meclis Karan ile yaprlrr. Boq Kadro Deg igikliklerinde Yonetmeligin ekinde yaralan

tt. sayrlr Cetvel, Dolu Kadro degigiklerinde ise lll. sayrlr Cetvel eksiksiz doldurularak gerekqeleri ile birlikte
l\4eclise sunulur." h Ukmu geregince,

Ekte sunulan lll. Saytlt Dolu kadro deOigiklik cetvelinin aynen kabul0ne igaretle yapllan oylama
sonucunda oybirli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 4.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 02.06.2015 tarih ve 258 sayrtr karafl ile Aragtrrma ve Tanltlm Komisyonu'na

havale edilen $ehrimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun muzakeresi, oldugunu

belirten Meclis Bagkant bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardlndan ve yapllan

muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin O?lO6t2O15 tarih ve 258 sayrl karan ile Aragtrrma ve Tantttm Komisyonu'na

havale edilen. ilimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusu ile ilgili komisyon raporu

incelenmi$ olup;
-Kirazptnar Mahallesi'nde isimsiz bulunan caddelere "BlLAL| HABESI Caddesi", 'HOCALI Caddesi",

"SAWEKIN Caddesi", " SAHABELER Caddesi" isimlerinin verilmesine,
-Kirazptnar Mahallesi isimsiz bulunan sokaklara "l.Kirazprnar Sokak,2. Kirazplnar Sokak, 3.Kirazplnar

sokak, 4.Kirazptnar sokak,5. Kirazptnar sokak,6. Kirazptnar sokak,7. Kirazprnar sokak, S.Kirazplnar sokak,

9. Kirazprnar Sokak,l 0.Kirazprnar Sokak" isimlerinin verilmesine,
-9air geyhi Dumluptnar Mahallesi'nde isimsiz bulunan caddelere "BUNARLAR Caddesi",

"SILA Caddesi" isimlerinrn verilmesine,
-gair geyha Dumluptnar Mahallesi'nde isimsiz bulunan sokaklara "Erbuyurler Sokak, Kurekenler Sokak.

Dumlular Sokak, Agaorevler Sokak isimlerinin verilmesine,
-Andrz Mahallesi'nde isimsiz bulunan caddelere "PINARONU Caddesi, ODAONU Caddesi, HAMAM

YOLU Caddesi. MEZARLIK YOLU Caddesi, HARMAN YOLU Caddesi,
-Andtz Mahallesi'nde isimsiz bulunan sokaklara "1.Andrz Sokak,2. Andtz Sokak, 3 Andlz Sokak, 4

Andrz sokak, 5. Andrz sokak,6. Andrz sokak,7. Andrz sokak, S.Andrz Sokak, g.Andlz sokak, 1o.Andlz sokak,
11.Andtz Sokak, 12.Andrz Sokak, 13.Andtz Sokak, 'l4.Andrz Sokak, 1S.Andrz Sokak,l6.Andlz Sokak isimlerinin

verilmesine,
-Yoncalr Mahallesi 161, 165, 169, 170, 171 adalat arasrnda bulunan isimsiz

isminin verilmesine,

sOkaga
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-Yoncalt Mahallesi 185, 187, 188, 189 adalar arasrnda bulunan isimsiz Sokala "Sinanoglu Sokak"
isminin verilmesine,

-Yoncalr Mahallesi 182, 183 adalar arasrnda bulunan isimsiz Soka$a "Tu$rul Sokak" isminin
verilmesine,

-Dumluptnar Mahallesinde 1,2,5, 2155, 2156,2157 adalar arasrnda bulunan isimsiz sokaga "Cevizdere
Sokak"isminin venlmesine,

‐Mehmet Akif Ersoy Maha‖ esinde 68,69,70,71,72,75,77,78,79,
sOkaga“ sokmen Sokak"ismlnin venlmesine,

―Alipa§a Maha‖ esinde 46, 1635 adalar arasinda bulunan lsimsiz
verilmesine, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 5.MADDESiNiN:
llimiz merkez Ytldtrtm Beyazrt Mahallesi g3 pafta, 819 ada, 2 parsel numaralr tagrnmazrn kamulagtrrma

iglemlerinin 6'nct 5 ytlltk imar programrnrn 2015 yrlr dilimine ilave edilmesi konusunun mUzakeresi, oldu$unu
belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz Merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, g3 pafta,819 ada,2 parsel numaralr parselin tamamt 1/1OOO
uygulama imar planrnda gocuk bahgesi ve yol da kalmaktadrr.

$ehrimizin geligmesi ile artan bina ve trafik yo$unlu$u nedeniyle gocuklarrmrztn oyun alanlarr
daralmakta ve can gUvenli!i tehlikeye girmektedir. Daralan yollarrn genigletilebilmesi ve yegil alanlarrn
go$altllabilmesi igin, imar planrnda yol ve park alanrnda kalan sOz konusu 819 ada,2 numaralr parselin
kamulagtrrrlmasr ile konu qOzUlebilecektir.

5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi (h) frkrasr "Mahalli milgterek nitelikteki hizmetlerin
yerine getirilmesi amaayla, belediye ve milcavir alan stntrlan igerisinde taynmaz almak, kamulagilrmak,
satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar ilzerinde stnrrlt ayni hak tesis
etmek." hukmU ile2942 / 4650 Sayrlr Kamulagtrrma Kanunu hUktrmlerigeregince;

Aga$tda mahallesi, ada, parsel bilgileri ve yaklagrk kamulagtrrma maliyeti belirtilen tagrnmazda
yaptlacak kamulagttrma iglemlerinin 6'ncr 5 yrllrk imar programrnrn 2015 yrlr dilimine ilave edilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

1-5 Yrllrk imar programrnrn
a-Program numarasr : Ek

B0 adalar arasrnda bulunan isimsiz

soka$a "Duru Sokak" isimlerinin

b― Ba。 langi9 Tarihl

c― B性|I Tanhi

Toplam MallyeJ

:01012013
:31 122017
:265200,00 丁L

Senelere g0re yaprlacak iglerin bedel taksimatr

:265200,00 TL

2-Yaprlacak iglere gOre 0denekler
Kamulagtrrma :265200,00 TL

GUNDEMiN 6.MADDESiNiN:
llimiz merkez Bosna-i Cedit Mahallesi, j24a01cld pafta,40'1 parselin tamamrnrn ve 91 nolu parselin

yolda kalan krsmrnrn kamulagtrrma iglemlerinin 6'ncr 5 yrllrk imar programtntn 2015 ytlt dilimine ilave edilmesi
konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgt
verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Su ve Kanalizasyon lgleri MUdUrlUgU'nUn 27.05.2015 tarih ve 663 sayrlr yazrsrnda, Yenibosna Mahallesinde
yaprlmasr planlanan atrksu fosseptik gukuru igin bu alanda kalan mUlkiyetlerin kamulagttrma igleminin yaptlmast
istenilmektedir. ilimiz Merkez Bosna-i Cedit Mahallesi, J24a01c1d pafta,401 nolu parsel; Mevzi Uygulama lmar
Planrnda Belediye Hizmet Alanrnda (Srzdrrmaz Fosseptik Qukuru ve Tesisleri) kalmaktadtr. 04.06.2015 tarih ve
2015/569 sayrlr imar gaprnda; "Tagrnmazrn yol ba$lantrsl bulunmamaktadrr. Yaprlanma esnasrnda yol ba$lanttstntn
sa$lanmasr gerekmektedir." denilmektedir. Bosna- i Cedit Mah. 91 no.lu parsel ise krsmen plan drgtndadtr. Plan iginde
kalan krsmr ise yolda kalmaktadrr. 91 no.lu parselden geqen 7.00 m.lik yolun ktsmen kamulagttrtlmasr ile 401 no.lu

201 3 ylll

2014 ylll

201 5 ylll

2016 ylll

2017 ylll

Srra No Konusu Yeri / Agrklamasr Y山

Yaklagrk
Kamulagtrrma

Bedeli (TL)

1 Kamulagtrrma

imar planrnda tamamr yol ve gocuk bahgesi
alanrnda kalan ltimiz Merkez Yrldrrrm Beyazrt
Mahallesi, 93 pafta, 819 ada, 2 parsel numaralt
tasrnmazrn kamulagtrrrlmasr

2015 265200,00 丁L

parselin kadastral yola ba$lantrsr saglanabilecektir.
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Bu nedenle Su ve Kanalizasyon igleri Mudurlu0U'nce yaprlmasr planlanan Yenibosna Mahallesinde
Stzdtrmaz Fosseptik Qukuru ve Tesislerinin yaprlabilmesi ve yol baglantrsrntn saqlanabilmesi, soz konusu Bosna-i
Cedit l\ilahallesi, J24a0'lc1d pafta, 40'l parselin tamamrnrn ve g1 no.lu parselin yolda kalan ktsmtntn ktsmen
kamulagtrnlmasr ile sa0lanabilecektir

Agaotda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen tagrnmazlarda yaprlacak iglemlerin, 5393 Sayttr Betediye
Kanunu'nun l5.maddesi (h) ftkrasr "Mahalli miigterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amactyla,
belediye ve miicavir alan smrlan igerisinde tasnmaz almak, kamulagttrmak, satmak, kiralamak veya kiraya
vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar iizerinde smrlt ayni hak tesis etmek." h0km0 ve 2942 / 4650 Saytlr
Kamulagtlrma Kanunu hukumleri gereoince, soz konusu kamulagtrrma iglemlerinin 6'ncr 5 ytlltk imar programrnrn
2015 yrlr dilimine ilave edilmesine oy birligi ile karar veritdi

15Y‖ k imar programlnin

a‐Program numaras  :Ek
b― Ba§lang!9 Tarhi      :01 012013

Senelere g0re yaptlacak islerin bedel taksimatr

c-Biti9 Tarihi
Toplam [,{aliyeti

20'13 yrlr
2014 ytt
2015 yrlr
2016 yrlr
2017 ytl

2-Yaprlacak iglere g0re odenekler
Kamulagtrrma

131 122017
1154301,47 TL

:154301.47 TL

1154301,47 TL

Srra No Konusu Yeri Y!ll 8edeli(TL)

1 Kamulagtrrma
Bosna-i Cedit Mahallesi, )24a01c1d pafta, 401 parselin
tamamr ve 91 parsel numarah tagrnmazrn yola giden
krsmrnrn krsmen kamula$trnlmast.

2015 154301,47 TL

cUNDEMiN z.MAoDESiNiN:
llimiz merkez Lala Huseyin Paga Mahallesi 47 pafta, 210 ada 13,14,15,16,17 ,24 parsel numarall

tagrnmazlafln kamulagtrfllmasr iglemlerinin 6'ncr 5 yrlIk imar programrnrn 2015 yrI dilimine ilave edilmesi
konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Ba$kanl bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgr
verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Lala H0seyin Paga Mahallesi, 47 pafta, 210 ada, 13, 14, 15, 1A, fi ,24 parsellerin tamamr
Koruma Amagl lmar Planrna gore yolda kalmaktadrr. Tagrnmazlar; 137 envanter no.lu tescilli eser olan Lala
HUseyln PaSa Hamamr' na komgu ve 134 envanter no.lu (LHP Camai)tescilli esere cepheli oldugundan, her turlu
fiziki ve ingai mUdahalede KUtahya K.V.K.B. Kurulu MudurlugU karafl gerekmektedir.

S0z konusu parseller 137 envanter no ile tescilli Lala HUseyin Paga Hamamr'na bitigik oldugundan tarihi
hamamrn gorontusunu bozmakta ve siluetinin ortaya gtkmastnr engellemektedir. llimiz Lala Huseyin Paga
Mahallesi, 47 pafla,210 ada, 13, 14, 15, 16, 17,24 parsellerin kamulagtrnlmasr ile tarihi hamamrn silueti ortaya
qrkacak ve tarihi dokunun korunup, gorilrntusunUn ortaya Qrkmasr saglanacaktrr. Bu nedenle, imar
yoluna tahsisli olan llimiz Lala Huseyin Pa$a Mahallesi, 47 pafia, 2'10 ada, 13, 14, 15, 16, 17 . 24
parsel numarah tagrnmazlafl n kamulagtrnlmasr ile konu g0zUlebilecektir.

Agagrda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen tagrnmazlarda yaprlacak i$lemlerin, 5393 Saytlt Belediye
Kanunu'nun l5.maddesi (h) frkrasr "Mahalli mAgterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amactyla,
belediye ve mlcavir alan smrlan igerisinde tag,nmaz almak, kamula?ttrmak, satmak, kiralamak veya
kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar iizerinde sn,rl, ayni hak fesrs etmek." hukmu ve 2942
/ 4650 Sayrlr Kamulagtrrma Kanunu hukumleri geregince soz konusu kamula$trrma iqlemlerinin 6'ncl 5 yrlhk
imar programrnrn 2015 yrlr dllimlne ilave edilmesine oy birligi ile karar verildi.

1-5 Yrllrk imar programrnrn
a-Program numarasr :Ek
b-BaglangrgTarihi :01.01.2013
c―BI§ Tanhi
Toplam Ma‖ ye‖

Senelere g0re yaprlacak iglerin bedel taksimatr

:31 122017
:63494,02 TL

2013 yl
2014 ylll

201 5 ylll

2016 yll

2017y11
2-Yaprlacak iglere g0re 0denekler

163494,02 TLKamulagtrrma
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Srra No Konusu Yeri Y::: Bedeli(TL)

1 Kamulagtrrma
lmar planrna gore yola tahsisli olan llimiz LHP
Mahallesi, 47 pafta,210 ada, 13, 14, 15, 16, 17 ,24
parsel numaralr tagrnmazlarrn kamulagtrrrlmasr

2015 63494,02丁L

CUNoemiru S.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Lala HUseyin Paga Mahallesi 47 pafta, 209 ada, 28 numaralr parselin yolda kalan

kesiminin ve Uzerindeki yolda kalan binanrn kamulagtrrrlmasr iglemlerinin 6'ncr 5 yrllrk imar programrnrn 20'15 yrlr
dilimine ilave edilmesi konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt
g0sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz Lala HUseyin Paga Mahallesi,4T pafta,209 ada,28 parsel numaralr tagrnmaz; 1/1000 Koruma
Amaglr imar Planrnda etkilenme gegig alanr iginde kalmakta olup, krsmen yol, krsmen de Bitigik Nizam 3 kata
tahsisli (SilUet:1)yapt adasr iginde, guyulu parseldir. Kentsel sit alanr ve etkilenme gegig alanr igindeki binalarrn
eski dokusu korundu$undan yollar gok dar olarak olugmugtur. Bu nedenle bu sokaklara acil durumlarda
ambulans, itfaiye vb. araglarrn girmesi srkrntr dogurmaktadrr. Zaten dar olan Bodrum Soka!rn gehrimizin ana
arterlerinden olan Krbrrs Caddesi ile ba$lantrsr da Lala HUseyin Paga Mahallesi, 47 pafta, 209 ada,28 parsel
numaralt tagrnmaz Uzerindeki bina nedeniyle engellenmektedir. Lala HUseyin Paga Mahallesi, 47 pafta, 209
ada, 28 parsel numaralr parselin yolda kalan kesiminin ve Uzerindeki yolda kalan binanrn kamulagtrrrlmasr ile
sorun g0zUlebilecektir.

5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun l5.maddesi (h) frkrasr "Mahalli miigterek nitelikteki hizmetlerin
yerine getirilmesi amaayla, belediye ve milcavir alan stntrlan igerisinde tagtnmaz almak, kamulagfirmak,
satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar iizerinde stntrlt ayni hak tesis
etmek." hUkmU ve 2942 I 4650 Sayrlr Kamulagtrrma Kanunu hUkUmleri gere$ince soz konusu kamulagtrrma
iglemlerinin 6'ncr 5 yrlhk imar programrnrn 2015 yrh dilimine ilave edilmesine oy birli$i ile karar verildi.

1-5 Yrllrk imar programrnrn
a-Program numarast :Ek
b-BaglangrgTarihi .01.01.2013

Senelere gOre yaprlacak iglerin bedel taksimatr

c-Bitig Tarihi
Toplam Maliyeti

201 3 ylll            :

2014y:||            :
201 5 ylll            :

2016 ylll            :
2017 ylll            :

:31122017
!49101,00丁 L

49101,00 TL

2-Yaprlacak iglere gOre 6denekler
Kamulagtrrma :49101,00丁 L

Sira no Konusu Yeri Y:!: Bede‖ (TL)

1 Kamulagtrrma

llimiz LHP Mahallesi, 47 pafta,209 ada, 28 parsel
numaralr tagrnmazrn lmar planrna gOre yola
tahsisli krsmr ve Uzerindekiyolda kalan binanrn
kamulastrrrlmasr

2015 49101,00丁 L

GUNDEMiN g.MADDESiNiN:
llimiz merkez Pirler Mahallesi 80 ada, 27 parsel, 105 ada 17 parsel ve 109 ada 55 parsel nolu

tagrnmazlar ile llimiz merkez Balrklr Mahallesi Bl ada ve 87 parsel nolu tagrnmazlarn kamulagtrrrlmasr
iglemlerinin 6'ncr 5 yrllrk imar programrnrn 20'15 yrlr dilimine ilave edilmesi 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;

llimiz Pirler Mahallesi,80 ada, 27 parsel numarah,465,00 m2.lik tagrnmaz,Pirler Mahallesi 105 ada, 17
parsel numaralr, 257,03 m2.lik tagrnmaz ve Pirler Mahallesi, 109 ada, 55 parsel numaralr, 719,79 m2.lik
tagrnmaz Uzerinde Korunmasr gerekli KUltUr Varlr$r Sivil Mimari Orne$i tescilli eser bulunmaktadtr. Tescilli eser
durumundaki Uger katlr ahgap-kerpig binalar gehrimizin en 6nemli tarihi sokaklarrndan biri olan Germiyan
Soka$r'nda yer almakta olup, bu sokagrn tarihi dokusuna Onemli OlgUde etki eden buyUk bir sivil mimarltk
orne$idir. Herturlu fizikive ingai mUdahale igin KUTAHYA K.V.K.B. Kurulu MUdUrlU$U Kararr gerekir.

BaIkh Mah.8'1 ada,87 parsel numaralr, 189,50 m2'lik tagrnmaz Uzerinde korunmasr gerekli KUltUr
Varlr$r Sivil Mimari Orne$i tescilli eser bulunmaktadrr. Tescilli eser durumundaki 0g katlr ahgap-kerpig bina
Bolatbey Sokak ve Kapan Sokak kOgesinde yer almaktadrr. Her tUrlU fiziki ve ingai mUdahale igin KUTAHYA
K.V.K.B. Kurulu MUdUrlU$U Kararr gerekir.

S0z konusu tagrnmazlarrn kamulagtrrrlmasr ile tarihi dokumuzu olugturan bu konaklar gehrimize
kazand r rr labilecektir
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_ 6306 saylll Kanun kapsamlnda Kutahya Merkez Parmakoren ve Bolcek Mahalleleri Srnrrlarr lgerisindeki
Rezerv Yapr Alanl'nda Yurutulecek Uygulamalara lligkin 02t12t2014 tarihli protokol'e ek olarali Kutahya
Belediye Bagkanlrlr ve Qevre ve $ehircilik Bakanlrgr arisrnda 29/06/2015 tarihinde imzalanan ek protokolun )
Maddesi'nde "0211212014 tarihli protokole konu edilen 6306 sayrlr Afet Riski Attrndaki Atanlann DOnugtur0tmesi
Hakklnda Kanun kapsamlndaki Rezerv Yapr Alant'nda hak sahtpleri ile uzlagma goriigmelerinin yurutulecegl
kentsel donusum ofisi olarak kullanllmak uzere Bakanlrkqa aktafltacak fayn'at t<irgrtrlrnda mutkiyeti hazirie
adlna devredilip Bakan|ga tahsis edilmek uzere Belediyece, 2863 saytlt yasa kapsjminda korunmast gerekli
kulttir varllgl olarak tescilli bir bina satrn alrnacak ve bu binanrn onanmt igin gerekli olabilecek roleve, restitusyon
ve restorasyon proielerinin hazrrlanmasr saglanarak restorasyon uygulamasiile her turlu onaflm, tadilat vb. igleri
Belediyece yapllacaktlr." denalmekte olup, bu protokole gore yut<airda bahsedilen konaklardan birisi Qevre ve
$ehircilik Bakanlrgr tarafrndan Kentsel DOnr.iqum Ofisi olaiak kullanrlacaktrr.

5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 15. maddesi (h) frkrasr "Mahalli mugterek nitetikteki hizmeflerin yerine
getirilmesi amaclyla, belediye ve mucavir alan srntrlan igerisinde tagtnmai almak, kamulagttrmak, satmak,
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar uzerinde stnrr| ayni hil tesis etmek."hukmu, 2863 Saylh yasanrn 15. maddesi "Belediyeler, tescilli tagtnmaz ktiltur varlrilarrnr Koruma Bolge
Kurullarrnrn belirledi0i fonksiyonda kullanrlmak kaydryla kamulagtifl labilir" hukmu ve 294214650 Sayrlr
Kamulagtlrma Kanunu hukumleri geregince, agagrdi nitetlfteri ve maliyetleri belirlenen tagtnmazlarda soz
konusu kamulagtlrma iglemlerinin 0'1.01.2013 tarihinde baglaytp , 31.12.20i7 tarihinde tamamlanacak olan 6,ncr
5 yrlllk kamulagtrrma programtnrn 2015 yrlr dilimine ilave ediimesine, Kutahya Belediye Bagkanlrgr ve Qevre ve
$ehircilik Bakanhlr arasrnda 29106120'15 tarihinde imzalanan ek protokoi geregince oetirtenen ve Kentset
Donugum Ofisj olarak kullanrlacak olan konagrn BakanIkga aktafllacak kayna-k ka;gthgrnda mulkiyetinin Hazine
adlna devredilmesine ve Qevre ve gehircilik BakanIgr'na tahsis edilmesine oy barligi ilikarar verilmigtir.

1 5 Yl klmar programlnin

a―Program nurnarasI   :Ek
b― Ba,lang19 Tarihi     101 01 2013

c-Bitig Tarihi
Toplam Maliyeti

:31 122017
:901 746.25 TL

Senelere gore yaptlacak iglerin bedel taksimatt

:901746,25 TL

2013 y l

2014 yll

2015 y l

2016 y ll

2017 y ll

2-Yaprlacak iglere g0re 6denekler
Kam 1901 746 25 TLrm a

Srra No Konusu Ye百 Y Bede‖ (TL)

1
Kamulagtrrm

a

Pirler lvlahallesi, aO aOa, ZZ parset, eirter
Mahallesi 105 ada, 17 parsel, pirler
Mahallesi,109 ada, 55 parset ve Batrktr t\4ah.81
ada, 87 parsel numaralt tagtnmazlann
kamulagttfllmast

2015 901 746.25 TL

GUNDEMiN 1 o.MADDESiNiN:
llimiz merkez lstiklal Mahallesi 428 ada 1,2,3,4 parsel numaralr tagtnmazlann kamulagtrnlmasr

iglemlerinin 6'ncl 5 yllltk imar programrnrn 2015 yrlt dilimine ilave edilmesi konuiunun m0zakeresi, 6ldugunu
belirten Meclis Baqkant bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprtan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

. ilimiz lstiklal Mahallesi, 428 ada, 1,2, 3,4 parsel numaralr tagrnmazlann tamamr 1/1000 Koruma Amaglr
lmarflantnda yola tahsisli alanda kalmaktadrr. Ta$rnmazlar, 141 envanter no.lu tescilli Ahi Evren Mezarltgi'na
ve 179 envanter no.lu tescilli esere cephelendiOinden her turlu fiziki ve ingai modahalede KUTAHYA K.V.K B
Kurulu MUdrjrlugU Karan gerekir.

Koruma Amagl lmar Plantnda Kentsel sit alanr ve etkilenme gegig alant iginde eski sokak dokusu
korundugundan yollar gok dar olarak olugmustur. Bu nedenle bu sokaklari jcil durumtirda ambulans, itfaiye vb
araglann girmesi slklntlll hale gelmektedir. Zaten Koruma Amaqlr lmar Planrnda korunan dar yollar virken,
planda yolda kalan tagrnmazlafln kamulagtrnlmasr ihtiyag haline gelmigtir. Tamamr yolda kalan ve uzerinde
binalar bulunan llimiz lstiklal Mahallesa, 428 ada, 1.2,4, i parsel rx-rmarah tagrnmazljrrn kamulagtrnlmasr ile
konu g0zUlebilecektir.

ASaglda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen tagrnmazlarda yaptlacak igtemlerin, 5393 Sayth Betediye
Kanunu'nun ls.maddesi (h) frkrasr "Mahatti miigterek nitelikteki hizmette;in yerine getiritmesi amacryia,
belediye ve macavir alan smrlan igerisinde tagnmaz almak, kamulagt,rmik, sathak, kiratamak ieya
liryf1v9rmek, trampa etmek, tahsis etmek, buntar iizerinde srntrh ayni hak tesis etmek'." hukmri ve 2942
/ 4650 Saylll Kamulaitrrma Kanunu h0kumleri geregince, soz konusu iamulagtrrma iglemlerinin 6'ncr 5 yrllrk
imar programlnln 2015 ylll dilimine ilave edilmesine igaretle yaptlan oylama sonutunda oy birligi ile karar verildi
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Senelere gdre yaprlacak iglerin bedel taksimatl
2013 yrlr

2014 ytr
2015 yrlr

2016 yrlr
2U7 ynt

2-Yaprlacak iglere g6re 6denekler
Kamula§ tlrma

―
― ― ―

‐       
一

― ―

―

―

― ― ― ― ―Sira No l    Konusu    l              Yeri              l Y:il

1-5 Yrlhk imar programtntn
a-Program numarast
b-Baglangrg tarihi
c- Bitig tarihi
Toplam Maliyeti

IEk

101012013
:31 122017
:207860,08丁 L

:207860,08 TL

i207860,08丁 L

IR‖:Ⅲl:枷L』:l「

diLttfLよ
111願デ 矧5

1 1 1 KamJattrma
207860,08丁 L

GUNDEMiN 1 I.MADDESINiN:
5393 saytlt Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi (e) bendi geregince Otel Harlek Tesisleri'nin tasarruf

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

5393 saytlt Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi (e) bendi "Tagrnmaz mal alrmrna, satrmrna, takasrna,
tahsisine, tahsis geklinin de$igtirilmesine veya tahsisli bir tagrnmazrn kamu hizmetinde ihtiyag duyulmamasr
halinde tahsisin kaldtrtlmastna, Ug yrldan fazla kiralanmastna ve sUresi otuz yrlr gegmemek kaydryla bunlar
Uzerinde srnlrlr ayni hak tesisine karar vermek" hUkmU gere$ince;

Qevre ve Orman Bakanh$t'nrn 14.02.1966 tarih ve207217 sayrlr oluru ile, Belediyemize 49 (krrkdokuz)
ytl sUreli$ine tahsis edilen ve tahsis sUresi 29.01.2015 tarih ve 23 sayrlr Bakanhk oluruyla 99 (doksandokuz) ytla
tamamlanarak 14 $ubat 2065 tarihine kadar uzatrlan;

lltca Otel HarlekTesisleri'nin (24.250,00 m2)yap igletdevret, kira kargrhgr yaptm modeli ile
29 (yirmidokuz) yrla kadar ihale edilmesi, mevcut hali ile, 10 (on) yrla kadar ihaleye grkartrlmasl, talipliolmamasr
durumunda Belediye taraftndan ingaatrnrn yaprlmasr, yaptrrrlmasr veya Belediyemizce igletilmesi vb. konularda
tasarruf geklinin belirlenmesi, gerektiginde anlagma, sozlegme, protokol imzalanmasr vb. konularda,
Belediyemizce ingaattn yaprmlna esas olacak projelendirmelerinin yaprlmasr veya ihaleye verilerek yaptrrrlmasr
ve gerekti$inde bankalardan kredi anlagmalarr ve gerekli olan sozlegme, protokollerin imzalanmasr kamu kurum
ve kuruluglartn nezdinde sOzlegme ve protokollerin imzalanmasr vb. konularda 5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun
15. 18. ve 34. Maddeleri uyannca tUm iglemler igin Belediye Bagkanr'na ve Belediye Encumeni'ne yetki
verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUruoeruiru 1 2.MADDESiNiN:
llimiz, Muhtelif Mahallelerinde bulunan, KUtahya Belediyesine ait daireler, ig yerleri ve arsalarrn tasarruf

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

Aga$rdaki listede yer alan MUlkiyetleri KUtahya Belediyesi'ne ait olan;
-llimiz Lala Hijseyin Paga Mahallesi, 208 ada,1O7 paiselde bulunan 2 adetdaire ve 1 adet igyeri;
-llimiz Meydan Mahallesi,2543 ada, 108 parselde bulunan 1 adet daire;
-llimiz Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 1500 ada, 12 parselde bulunan 2 adet daire;
-llimiz Lala HUseyin Paga Mahallesi, 208 ada, 126 parselde bulunan 2 adet daire ve 1 adet igyeri,
-llimiz Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 2595 ada, 4 parselde bulunan 4 adet igyeri,
-ilimiz Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 2596 ada, 3 parselde bulunan 3 adet iiyeri;
-ilimiz Bosna-i Cedit Mahallesi, 4350 ada, 1 parselde butunan 7 adet igyeii;
-ilimiz Bosna-i Cedit Mahallesi, 4349 ada,1 parsetde butunan 2 adet i$yeri;
-ilimiz Siner Mahallesi, 268 ada, 3 parsel numaralr 567,86 m2.lik arsa;
- ilimiz Ytldtrtm Beyazrt Mahallesi, 1360 ada, 6 parsel numarah 291,86 m2.lik arsantn;
5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun Belediye Meclisi'nin GOrev ve Yetkileri Baghkh 18. Maddesi (e) bendi

(Tagtnmaz mal altmtna, satrmrna, takasrna, tahsisine, tahsis geklinin de$igtirilmesine veya tahsisli bir
tagtnmaztn kamu hizmetinde ihtiyag duyulmamasr hilinde tahsisin kaldrrrlmasrna; Ug yrldan fazla kiralanmastna
ve suresi otuz ytlt gegmemek kaydryla bunlar Uzerinde srnrrlr ayni hak tesisine karar vermek) hukmu geregince
tasarruf gekillerinin belirlenmesi, takas, trampa, tahsis, satrg, kat kargllrgr, yap-iglet devret modeli, vb. ile ihale
edilmesi gerekti!inde anlagma, gartname, s6zlegme ve protokol hazrrlanmasr, imzalanmasr vb. tUm hususlar ve
iglemler igin Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na ve Belediye EncUmeni'ne yetki verilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
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cUruoemiru r g.MaooesiNiH:
Belediye Meclisimizin 02.06.2015 tarih ve 269 sayrh kararryla Plan ve BUtge Komisyonu'na havale

edilen Fen lgleri MUdUrlUgU'nUn yollara ait teknik alt yapr ve birim fiyatlarrna ait Ucret tarifesinde de$igiklik
yaprlmasr konusunun muzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt gOsterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 0210612015 tarih ve 269 sayrh kararr ile Plan ve Butge komisyonuna havale edilen
komisyon raporu incelenmig olup;

3194 sayrlr lmar Kanunu'nun 23. maddesi gere$ince;
Belediye hudutlarr mUcavir sahalarr igerisinde ruhsat verilen vatandaglardan, yol yaptmlartnda

kullanrlacak; srcak asfalt, asfalt kaplama, beton parke tagr, beton bordUr, kumlamalt parke tagt ve ya$mur olu$u
dogenmesi iglerinin malzeme ve iggilik bedelleri igin 2015 yrhnda uygulanacak fiyatlar 2110712015 tarihinde Plan
ve BUtge Komisyonunca gorUgUlmUg olup, en son 2013 yrlrnda gUncellenen tarife Uzerinden yaptlan arttglartn,2
yrlhk maliyetler dikkate ahndrgrnda agagrda belirtildi$i gekliyle 2015 ytlt gelir tarifesindeki de$igikli$in aynen
kabulUne igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlili ile kabul edildi.

31

31.3. YOL YAPIM VE SATIs

31.3.1.l l0 cm. Kahnhgrnda I m2 asfalt bedeli 45,67

31.3.1.2. I ton asfalt bedeli ( iggilik ve serim dahil ) 183,00

31 3 1 3 I ton plent altr asfalt bedeli 126,00

31.33.4 Beton Parke Tqr ( l0 cm.lik ) dOgenmesi 24,50

31 3 3 5. Beton Parke Taqr ( 8 cm.lik ) dOgenrnesi 22,50

313.3.6. Beton Parke Tagr ( 6 cm.lik ) dOqenmesi 20,50

31.3.3.8 Andezit renk B.BordUr ( 70 cm.lik ) dtigenmesi 13,00

313.39. BahOe B.Bordurl(70 cm lik)dё §enmesi 18,00

313.310 B.Yagmur Oluttu(25-30 cm lik)d6senmesi 17,00

31.3 3.11 K‖ it― parke tasl dё ,enmeSi iS91‖ Ei 15,00

31 3 3 12. Beton bordiir dё§enmesii,9‖ igi 7,50

NOT: a-) 1.000 ton altr satrglarda ohl0 zam uygulanrr.

b-) izinli olarak kazr yapanlar B.Meclis Kararr Birim Fiyat Tarifesi iizerinden Ucretlendirme
Uygulanacaktrr.

c-) izin Ahpta, Fen Kurallarrna aykrrr olarak kazr yapanlar B.Meclisi Karart Birim Fiyat
Ta rifesi Uzerinden oh25 Cezaland r rrla rak Ucretlend rime Yaprlacaktr r.

d-) izinsiz olarak kazr yapanlar, B.Meclis Kararr Birim Fiyat Tarifesi Uzerinden 7o50
Cezalandrrrlarak Ucretlendirme Yaprlacaktrr.

31.4. YOLLARA AIT TEKNIK ALT YAPI BIRIM FIYATLARI
(ASFALT/KILITTAsl)

3194 Saylll Kanun'un 23。 Maddesi gerettinCe,

Belediye hudutlari ve mucavir alanlar isinde ruhsat ver‖ en

Vatanda,lardan alinacak olan
ASFALT/

KILITTASI

3141 3.00 rnt.lik yoldan 63,06/ 78,82

314.2 3.50 mt.lik yoldan 71,24 / 89,62

31.4.3. 4.00 mt.lik voldan 79,41/100,42

3144 5.00 mt.lik yoldan 95,77/122,03

31.4.5. 6.00 mt.lik yoldan 112,12/143,63

3146 6.50 mt.lik yoldan 120,30/154,43

3147 7.00 mt.lik yoldan 128,47/165,24

31.48 7.50 mt.lik yoldan 136,65/176,04

31.49 8.00 mt.lik yoldan 144,83/186,84
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31410 8.50 mt.lik voldan 153,00/197,64

31411 9.00 mt.lik yoldan 161,18/208,45

31.4.12. 9.50 mt.lik yoldan 169,36/219,25

31413. 10.00 mt.lik yoldan 177,54/230,05

31414 10.50 mt.lik yoldan 185,71/240,85

31415 I 1.00 mt.lik yoldan 193,89/251,66

31416 I 1.50 mt.lik yoldan 202,07/262,46

31417 12.00 mt.lik yoldan 210,24/273,26

31418 12.50 mt.lik yoldan 218,42/284,06

31419 13.00 mt.lik yoldan 226,60/297,87

31420 13.50 mt.lik yoldan 234,77/305,67

31.4.21. 14.00 mt.lik yoldan 242,95/316,47

31422. 14.50 mt.lik yoldan 251,13/327,27

31423 15.00 mt.lik yoldan 259,30/338,08

31424 15.50 mt.lik yoldan 267,48/348,88

31425 16.00 mt.lik yoldan 275,66/359,68

31.426 16.50 mt.lik yoldan 283,83/370,48

31.4.27. 17.00 mt.lik yoldan 292,01/381,29

31.4.28 17.50 mt.lik yoldan 300,19/392,09

31.4.29 18.00 mt.lik yoldan 308,36/402,89

31.4.30 18.50 mt.lik yoldan 316,54/413,69

31.4.31 19.00 mt.lik yoldan 324,72/424,50

314.32. 19.50 mt.lik yoldan 332,89/435,30

314.33. 20.00 mt.lik yoldan 341,07/446,10

31.4.34. 20.50 mt.lik yoldan 349,25/456,90

31.435. 21.00 mt.lik yoldan 357,42/467,71

31436. 21.50 mt.lik yoldan 365,60/478,51

31.4.37 22.00 mt.lik yoldan 373,78/489,31

31.4.38. 22.50 mt.lik yoldan 381,95/500,11

31439 23.00 mt.lik yoldan 390,13/510,92

31440 23.50 mt.lik yoldan 398,31/521,72

31441 24.00 mt.lik yoldan 406,48/532,52

31.4.42 24.50 mt.lik yoldan 414,66/543,32

31.443 25.00 mt.lik yoldan 422,84/554,13

cUuoemiu I4.MADDESiNiN:
Belediyemiz gelir tarifesinde su tarifesi, 18.6 b0lUmUnde bulunan teminat ve depozitler krsmrnda tarife

de$igikli$i 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;

Belediyemiz gelir tarifesinin su tarifesine 18.6. bOlUmUnde bulunan teminat ve depozitler krsmrna,
Yeni abonelerde kartlr sayag zorunlulu$u oldu$undan depozit alrnmaz yerine, yeni abonelerde kartlr

sayag zorunlu oldu$undan depozit alrnmaz (gantiye aboneleri harig) olarak de$igtirilmesi ve ;

a-) $antiye aboneleri iskan agamasrnda abonelerini iptal ettirmeleri nedeniyle mUkelleflerin magdur
olmasrnr onlemek amacryla toplam ingaat m2 alanlan esas altnarak,

1- lngaat alanr 500 m2 ye kadar ingaatlarda 500,00.-TL,
2- lngaat alanr 501 m2 - 1000 m2 ye kadar olanlarda 1.000,00.-TL,
3- lngaat alanr 1001 m2 -2000 m2 ye kadar olanlarda 1.500,00.-TL,
4- lngaat alanr 2001 m2 ve Uzeri olan abonelerden 2.000,00.-TL depozit alrnmasrna ve 2015 yrlr gelir

tarifesine ilave edilmesine iqaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

ＮＮＳＥＤＤ
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Mulkiyeti Belediyemize ait olan, llimiz merkez Pirler Mahallesi Germiyan Caddesi'nde bulunan 48 kapt
numaralr tapunun 28 pafta,80 ada,21 parselinde kayrth yaprda Srtkr Usta (Olqao Qini muzesinin kurulmasl
konusunun muzakeresi, oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Fatma Nida Ol}at, 1510712015 gr.ln, 18026 sayr ile kayrtlr dilekgesi ile ozel koleksiyonunda bulunan
eserleri, llimiz, Merkez, Pirler l\4ahallesi Germiyan Caddesi'nde Kent Tarihi Muzesi'nin bitigioindeki 48 kapr
numaralr ek binada, dilekge ekinde sundugu protokol Sartlanna baolr olarak Srtkr Usta (OlQar) Qini Muzesi veya
Kent Tarihi Muzesi bunyesi altrnda Srtkr Usta Muze Evi bolumunun kurulmasr koguluyla Belediyemize $artlr
olarak baglglama isteminde bulunmugtur.

llimiz, Merkez, Pirler Mahallesi Germiyan Caddesi'nde bulunan,4S kapr numaralr, tapunun 28 pafta, 80
ada, 21 parselinde kayrtlr, mUlkiyeti Belediyemize ait olan, KUtahya Kentsel Siti Koruma Amaglr lmar Planr
kapsamrnda Kentsel Sit Alanr iQinde yer alan, Eskigehir KUltUr ve Tabiat Varlrklarrnr Koruma Bolge Kurulu'nun
16.05.2008 lnn,2742 sayrlr karafl ile yeni yaprlanmaya yOnelik rekonstrriksiyon projesinin uygun olduguna karar
verilen, Belediyemizce rekonstruksiyon uygulamasrnrn yaprlmasrndan sonra Kent Tarihi Muzesi'nin idari, egitim,
kutuphane, sergi salonu gibl birimlerinin yer aldrgr ek yapr olarak kullanrlmaya baglanan ve halihazrrda bu gekilde
kullanrlmaya devam edilen yaprda; Belediyemizce protokol gartlanna bagh olarak Kutahya Belediyesi Srtkr Usta
(Olgao Sini Muzesi veya Kent Tarihi Muzesi bunyesi altrnda Srtkr Usta (Olqao Muze Evi Bolumu kurularak
igletilmesine; bu gartla Fatma Nida OlQar tarafrndan Belediyemize yaprlacak olan gartlr bagrgrn kabul edilmesine,

Bu konu ile ilgili protokol, sozlegme ve anlagmalafln hazrrlanmasr ve imzalanmasr, ig ve iglemlerin
yaprlarak ytirutulmesi vb. tum hususlarda Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na ve Belediye Encumeni'ne
yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy barligi ale karar verildi.

cUNDEMiN 1 6.MAoDEsiNiN;
Belediye Meclisimizin 01.06.2012 tarih ve 235 sayllr karanyla kabul edilen Sa$lrk igleri Mudurlugumuze

ait Gorev, Yetki, Sorumluluk ve qahgma YonetmeliOi'nin iptal edilerek, yeniden hazrrlanan "SaElrk isleri
Modurlugu Gorev, Yetki, Sorumluluk ve Qalrqma Yonetmelik Taslaor" konusunun muzakeresi, oldugunu belirten
Meclis Ba$kanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan
mLrzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

01.06.2012 tarih ve 235 sayrlr Belediye Meclis Karafl ile yururluge giren Saglrk lgleri MudUrlugu Qalrgma
Usul ve Esaslaflna Dair Yonetmeligin, Kanun ve Yonetmeliklerde olan degigiklikler, bazr tanrm ve gorevlerin
kaldrnlmasr, Mtrdurltrgumuz l9 Saghgr ve Guvenligi biriminin olugturulmasr nedenleri ile yeniden revize edilmesi
gerekmektedir.

Yeniden hazrrlanan "SaoIk lgleri MUdUTIUOU Qah$ma Usul ve Esaslanna Dair Yonetmelik Taslagrnrn"
daha detaylt incelenmek uzere Aragttrma ve Tantttm Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GONDEMiN lT.MAoDESiNiN:
llimiz merkez Servi Mahallesi, 32 pafta, 82 ada,87 parselde imar planr degigikligi konusunun

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

llimiz merkez Servi Mahallesi, 32 pafta, 82 ada,87 parselde imar planr deoisiklioi konusunun daha
detaylt incelenmek uzere imar ve Bayrndtrltk Komisyonu'na havale edilmesine isaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN I8.MADDES|NiN:
ilimiz merkez Enne Mahallesi, 50K18 pafta, 171 ada, 1 parselde imar planr degigikligi konusunun

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

llimiz merkez Enne Mahallesi, 50K18 pafta, 171 ada, l parselde imar planr deligiklili konusunun daha
detayl incelenmek i.]zere lmar ve Bayrndrr|k Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN,I 9.MADDES|NiN:
llimiz merkez Sultanbaor Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, '11 parsel alanrnda imar plant deoigikli0i

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

llimiz merkez Sultanbagr Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 parsel alanrnda imar plant degigikligi
konusunun daha detaylt incelenmek Uzere imar ve Bayrndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan
oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 20.MADDEsiNiN:
llimiz merkez Lala Huseyin Paga Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parselde imar planr degigikligi

konusunun muzakeresi, oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
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llimiz merkez Lala HUseyin PaSa Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parselde imar planl degigikligi
konusunun daha detay| incelenmek Uzere lmar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan
oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 2l.MAoDESiNiN:
ilimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 784 ada, 1-17 parselde imar planr deOigikligi konusunun

muzakeresi, oldu0unu belirten Meclis Bagkant bu konu hakktnda slayt gosterisi ile barlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 784 ada, 1-17 parselde imar plant degagakligi konusunun
daha detaylr incelenmek Uzere imar ve BayrndrrLk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaptlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUNDEMiN z2.MADDEsiNiN:
DPU Evliya Qelebi Yerlegkesi imar planlan ile Yoncah imar planlan arasrndaki sahada, eski Yoncalr yolu

g0zergahtnda yol alant imar planr yaprmr konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu
hakklnda slayt gOsterisi ile barlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve.

DPU Evliya Qelebi Yerlegkesi imar planlan ile Yoncalr imar planlan arasrndaki sahada, eski Yoncal yolu
guzergahtnda yol alant imar planr yaprmr konusunun daha detayh Incelenmek Uzere lmar ve Baytndtrltk
Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 23.MADDEsiNiN:
ilimiz merkez 30 Agustos Mahallesi, 90 pafta, 568 ada, 1 parsel alantnda imar planr degigiktigi

konusunun muzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikie bilgi
verilmesinin ardtndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Osmangazi Elektrik Daortrm A.$.'nin 31.10.2014 tarihli yazrsryla aletilen trafo yerleri ile ilgili imar ptanr
degigikligi, mUracaat dosyast incelenmig olup, yaptlan gOr0gmeler sonucunda,

Osmangazi Elektrik Dagrtrm A.$.'nin 31.10.2014 taih,4027t201472742 say yazrsri "girketimiz 2015
ylll yatlrrm programlnda yer alacak olan; llimiz Merkez llge A.c - O.G Elekkik gebekesi yenileme ve tesis
gallgmalarl kapsamtnda, ll lgletme Mudlrrlugumuzce muhtelif Mahallelerde yeni yiprlagmalir ve gu9 artrglarr
nedeniyle artan enerji ihtiyacrnr kargrlamak ve bu bolgelere kesintisiz ve daha sagltklt enerji temin eimek'igin
ilave trafolar tesis edilmesi planlanmaktadrr. Yazrmrz ekindeki 1/5OO olgekli plan orneklerine yerleri igareflenmig
(ITRF sistemde koordinatlart belirtilmig) alanlann trafo yeri olarak plan tadilatlanntn yaptlarak girketimize tahsasr
ve gerekli Meclis Karartntn altnarak..." geklinde olup; 16 adet teklif trafo alanl haritast iletilmigtir. Bunlardan 30
Agustos Mahallesa, 90 pafta, 568 ada b6lgesindeki teklif trafo alanrntn degerlendirilmesi sonucunda,

30 Agustos Mahallesi, 90 pafta, 568 ada bolgesindeki teklif trafo alanrntn yol alanl refuj bolumunde
kaldlgr gorulmektedir. Ancak refuj alanrndan aynr zamanda su ve kanalizasyon hatlan gegtiginden; soz konusu
trafo alanlnln 30 Agustos Mahallesi, 90 pafta, 568 ada, 1 parsel alantndaki Spor ve Oyun Alanr lejandlr sahada
dtizenlenmesine y0nelik uygulama imar planr degigikliginin Koruma BOlge Kurulu'nca uygun gOrUlmesi halinde
onaylanmak Uzere Belediye Meclis gondemine ahnabilmesi uygun gorulmugtur. Kutahya kult0r Varlrklarrnr
Koruma Bdlge Kurulunun 27.05.2015 lanh 2411 sayrlr kararr ile trafo alant duzenlenmesine yonelik imar plant
deoigikliginin uygun olduguna karar verildiginden soz konusu imar planr degigiktiOinin (PlN NO:U lp-9420,19)i
3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yiprtan oytarira sonucunda oy birligi
ile karar verildi.

cUNDEMiN 24.MADDEsiNiN:

. llimiz merkez Evliya gelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 171-174-130 parselde imar ptanr degigiktaoi
konusunun mtlzakeresi, oldu!unu belirten Meclis Ba$kant bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikie-bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei

ilimiz merkez Evliya Qelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 171-174-130 parsetde imar planr deoigiktioi,
muracaat dosyasr incelenmig olup, yaptlan gorr.lgmeler sonucunda,

Kotahya ll Ozel ldaresi imar ve Kentsel lyilegtirme Mudurlugu'nun 11.06.2015 tarih, 7290 sayrtr yazrsr
et0d edilmigtir. Evliya Qelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 171-174-130 nolu parsel alantnda imar ptanrnda
bulunan Bitigik nizam 4 kat, T2 lejandlr alanrn kat adedinin 4'ten 5'e gtkanlmast, adantn kuzeybatrstndaki Park
ve yol alanlnda Bitigik nizam 5 kat, T2 lejandl alan duzenlenerek, Park alantntn adantn ortastna kaydtfllmastna
y0nelik imar planl de0igikligi teklif edilmiqtir. Teklif imar plant degigikliginin, kat artrgtna yonelik imar ptanr
degigikliklerinde kullantlan formUle gOre, kargrlkI bina cepheleri arastndaki asgari uzakltgt saglamadtgt
g0rulmuStUr. Ayrlca, kat adedinin 4'ten 5'e grkanlmasr halinde yogunluk artlgt meydana gelecektir. Bu
nedenlerle, Evliya Qelebi Mahallesl, 83 pafta, 623 ada, 171-174-130 nolu parsel alantnda kat adedinin 4'ten 5'e
Qrkanlmasrna yonelik imar plant degigiklioinin reddine,

Evliya Qelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 171-174-130 nolu parseller bolgesinde imar ptanrnda

nolu parse‖ n goneybal bolumunde 81ls k niZam 4 kat,T21elandll alanda Park alanl,口 Zen enmesine yone‖ k
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uygulama imar planr deoisikligi ile; soz konusu bolgede uygulama imar planrnda bulunan fonksiyonlan igeren
nazrm imar planr degigiklioinan (PlN NO:UiP-9420,20 - NiP-9422,20 ) 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b
maddesa uyaflnca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN 25.MADDESiNiN:
Geven Jeotermal Sahasr Kaynak Koruma Alanr srnrrlaflnrn imar planlanna iglenmesi konusunun

mtizakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardlndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Geven Jeotermal Sahasr Kaynak Koruma Alanr srnrrlannrn lmar planrna iglenmesi, muracaat dosyasr
incelenmig olup, yaptlan g0rUgmeler sonucunda,

Su ve Kanalizasyon lgleri Mudurlugi..i'n0n 02.10.2014-3341 ve 15.12.2014-3820 tarih-sayrlr yazrlan etud
edilmigtir. Maden Tetkik ve Arama Genel ModUrlugU taraftndan, 5686 sayrlr Jeotermal Kaynaklar Ve Dooal
Mineralli Sular Kanunu 14. maddesi geregince, Geven (Kutahya) 18-56-74-76 numaralr igletme ruhsatlanna
iligkin hazrrlanan "Geven Jeotermal Sahasr Kaynak Koruma Alanr EtUt Raporu" 09.07.2014 tarihinde Kutahya il
Ozel idaresi tarafrndan onaylanmrg olupi bu kapsamda Kaynak Koruma Alant 1., ll. ve lll. derece koruma alant
slnlrlarl belirlenmigtir. Geven Jeotermal Sahasr Kaynak Koruma Alanr 1., ll. ve lll. derece koruma alant
slnlrlarlnln imar planlanna iglenmesi ve bu srnrrlar igerisindeka Nazrm ve Uygulama lmar Planlarr ile planstz
alanlardai Geven Jeotermal Sahasr Kaynak Koruma Alanr Etut Raporu ile Jeotermal Kaynaklar Ve DoOal
l\/ineralli Sular Kanunu Uygulama Y0netmeli0i'nde belirtilen kogullann uygulanmasrna igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 26,MADoEsiNiN:
llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt l\4ahallesi, 18.O.1 pafta,2639 ada,4 nolu parsel alantnda imar planr

deglgikligi konusunun mi.izakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei

llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.1 pafta,2639 ada,4 nolu parsel alantnda imar plant
de0isikligi, mUracaat dosyast incelenmig olup, yaptlan gOrUgmeler sonucunda;

llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.0.1 pafta,2639 ada,4 nolu parsel alantndaki ada aytrma
gizgisinan iptali mUracaatrna yOnelik olan, 26.05.2015 tarih,2464 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir.

Belediye ve M0cavir Alanlanmrz igesindeki, parsellerdeki ada aytrma gizgilerinan iptaline yonelik imar
planl deoigikliklerinin ada bazrnda degerlendirilmesi, imar planr degigikligi teknik inceleme ucretlerinin talep
edilen parsel alan miktaflndan ahnmasrna,

Uygulama lmar plantnda Aynk Nizam - 4 kat, TAKS: 0.35 - KAKS: -, konut lejandlafl bulunan, Yrldrnm
Beyazrt Mahallesi, 18.O.1 pafta,2639 ada da, ada ayrrma qizgisinin iptal edilmesi y-onundeki uygulama imar
planr degigiklioinin (PlN NO:UlP-9421,9 )3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca oniylanmasrna
iiaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 2T.MADDEsiNiN:
ilamiz merkez Yrldrnm Beyazrt l\4ahallesi, 18.O.4 pafta, 1336 ada, 7 nolu parsel alanrnda imar ptanr

deglgikligi konusunun mozakeresi, oldugunu belirten l\ileclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.4 pafta, igSO aOa,7 nolu parsel alanrnda imar planr
degiSikligi, mUracaat dosyast incelenmig olup, yaptlan gOriigmeler sonucunda,

llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.0.4 pafta, 1336 ada, 7 nolu parsel alanrndaki ada ayrrma
gizgisinan aptali mUracaatrna yonelik olan, 05.05.2015 tarih, 2100 kaytt nolu dilekge etud edilmigtir.

Uygulama lmar planrnda Aynk Nizam - 4 kat, TAKS: 0.35 - KAKS:1.40, konut lejandlan bulunan,
Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1330 ada da; ada aytrma gizgisinin iptat edilmesi yonundeki uygutama
amar planr degigikliginin (PlN No:UlP-9421,10 )3194 Sayrh lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca
onaylanmasrna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 2S.MADDESiNiN:
llimiz merkez Ytldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1099 ada, 1 nolu parsel alanrnda imar planr

degigikligi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardlndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1099 ada, 1 nolu parsel alantnda imar ptanr
degigikla0i, mUracaat dosyasr incelenmig olup, yaptlan gOrUgmeler sonucunda;

ll Mili Egitim Mud0rlilgu'nun 05.05 2015 tarih, 4648749 sayrI yazrlarr etud edilmigtar. Yrldrnm Beyazrt
ilahallesi, 18.O.3 pafta, '1099 ada, 1 nolu parsel alanrnda Yenidogan ilkokulu lejandrnrn llkokul Alanr lejandrna
donust0rulmesi, kuzey ve guneydeki 10 metre on bahge alanlannrn 3 metre olarak dUzenlenmesine iligkin
uygulama imar planr degisikliginin (PlN NO:UlP-9421,11 ) 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca
onaylanmasrna igaretle yaptlan oylama sonucunda
oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 2g.MADDESiNiN:
llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 73 pafta, 728 ada,76 nolu parsel alanrnda imar planr

degigikligi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten lVleclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte
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llimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 73 pafta, 728 ada,76 nolu parsel alanrnda imar planr

degigikli0i, muracaat dosyasr incelenmig olup, yaprlan g0rUgmeler sonucunda,
30.04.2015 latih,2072 kayrt nolu dilekqe etud edilmigtir. Planlr Alanlar Tip lmar Yonetmeliginde; ".....

Ancak, iki tarafrnda imar planr ve mevzuatrna aykrn olmamak gartr ile yaprlmrg bina veya bir tarafrnda b0yle bir
bina ile dioer tarafrnda plana gore tesbit edilmig bir yol bulunan arsalardan, plan ve yonetmeligin diger Sartlanna
aykrn olmamak kaydr ile, bu YOnetmelikteki parsel b0y0klukleri ile ilgili hUkUmlere uymaksrzrn yapr yaprlmasrna
izin verilir." hukmu yer almrgtrr. 76 nolu parsele birlegik olan; 75 nolu parselin iskan ruhsatlr oldugu, 77 nolu
parselin ingaat ruhsatlr oldugu tespat edilmlqtir. Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 73 paftada; "728 ada,75,76 ve 77
nolu parsel alanlannda; minimum parsel cephe uzunluk gartrna bakrlmadan yaprlagmalar gergeklegtirilecektir."

Seklinde plan notunun duzenlenmesine yonelik uygulama imar planr deoigiklioinin (PlN NO:UlP-9420,21 ) 3194
Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile
karar verildi.

GUNDEMiN 30.MADDESiNiN:
llimiz merkez Siner Mahallesi, 15.O.2 pafta, 263 ada, 12 nolu parsel alanrnda imar planr degisikligi

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

llimiz merkez Siner Mahallesi, 15.O.2 pafta, 263 ada, 12 nolu parsel alanrnda imar planr deoiqikligi,
mUracaat dosyasr incelenmig olup yaprlan gorugmeler sonucundal

Siner Mahallesi, 15.O.2 pafta, 263 ada, 12 nolu parsel alanrnda, uygulama imar planrnda; TAKS:o.50 -
KAKS: 1.00 - Hmax: 8.50 m. (2 kat)- karayolundan 25, diger kesimlerden 5 metre bahge alanlr, lejandlanyla
Ticari Tesisler sahasr bulunmaktadrr. Nazrm imar planrnda ise parsel alanrnda Ticari Tesisler lejandr
bulunmaktadrr. 20.O4.2015 tarih, 1905 kayrt nolu dilekge, ll Milli Eoitim MUdUrlUounun '17.04 2015 tatih, 4146241
saytlt yazt orneoi etod edilmigtir. ll Milli E0itim MUdUrlogUnUn bahse konu yazrsrnda; ilgili Kanun, Yonetmelik,
Yonerge ve mevzuatlar doorultusunda yaprlmasr kaydryla, 12 nolu parsel alanrnda ozel okul yaprlmasrna iligkin
imar planr degigikli0inde; sakrnca g0rUlmedigi, aQrklanmrstrr.

20.04.2015 tarih, 1905 kayrt nolu dilekgeyle talep edilen, Siner Mahallesi, 15.O.2 pafta, 263 ada, 12
nolu parselde; TAKS:o.50 inin kaldrfllmasr, karayolundan 25 dioer kesimlerden 5 metre bahge alanlartntn ve
KAKS: 1.00 in sabit tutulmasr, Hmax: 8.50 m. (2 kat) lejandrnrn Hmax: 12.50 m. (3 kat) lejandrna
dono$tur0lmesi, Ticari Tesisler lejandrnrn Ozel Egitim Tesisleri Alanrna dOnUgtUrUlmesi, yonlerindeki uygulama
imar planr degisikligi ile ilgili nazrm rmar planr degrqrklrErnrn (PiN NO.UiP-11877,2 - NIP-11878,2 ) 3194 Sayrlr
lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi

GUNDEMiN 3I.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1226 ada,2 nolu parsel alanrnda imar planr

degigikligi konusunun muzakeresi, oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt lvlahallesi, 18 O.4 pafta, 12?6 ada,2 nolu parsel alanrnda imar planl
degisikligi, mtrracaat dosyasr incelenmig olup, yaprlan g0rugmeler sonucunda,

llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1226 ada,2 nolu parsel sahasr, Bitigik Nizam - 3

kat lejandlr konut alanrnda kalmaktadrr. 08.06.2015 tarih, 2689 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. S0z konusu
dilekgeyle; iskan ruhsatr a[nan binanrn yola kayrkhgrndan dolayr, 1.98 m2 Iik yol sahasrnrn konut alanrna dahil
edilmesi yonunde imar planr degisikligi talep edilmigtir.2 nolu parsel alanrnrn dogu bol0munde; MAYIS 2015
tarihli , Kadastro MUdorlugU tasdikli, cins deoigiklioi ile ilgili beyannamede belirtilen, imar planrnda yol alanrnda
kalan, 1.98 m2 bina bolumUnun Bitigik Nizam - 3 kat lejandlr konut alanrna dahil edilmesi yonundeki uygulama
imar planr deoigikliginin (PiN NO:UiP-9a21,12 ) 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca
onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GONDEMiN 32.MAooESiNiN:
Belediye Meclisinan 03.12.2013 tarih ve 515 sayrlr karanyla uygun gorulen Hamidiye Mahallesi, Sazak

Mevkii 2730 ada bolgesinde mevzii-ilave imar planr 6n izin verilen sahada imar planr yaprmr konusunun
muzakeresi, oldu!unu belirten Meclis Bagkant bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Belediye Meclisinin 03.12.2013 tarih, 515 sayrlr karanyla uygun gorulen Hamidiye Mahallesi, Sazak
Mevkii 2730 ada bolgesinde mevzii-ilave imar planr on izan verilen sahada imar planr yaprmr dosyasr
incelenmig olup, yaprlan g0rUgmeler sonucunda;

Belediye Meclisinin 03.'12.2013 tarih, 5'15 sayrlr karanyla Hamidiye Mahallesi, Sazak Mevkii ,2730 ada
bolgesinde; "Konut Alanr, kentsel - sosyal - teknik altyapr sahalafl" olarak, imar planla ile baglantr saolayan
halihazrr yol sahasrnda; "yol alanr" olarak, mevzii-ilave imar planr yaprmr 0n izni verilmesi, uygun gorulmuitu.
Konu ile ilgali ahnan Kurum ve Kurulug gorugleri, yaprlan imar planrna esas ieolojik-jeoteknik etud raporu, ilgili
dokumanlar etud edilmigtir. Hamidiye Mahallesi, Sazak Mevkii, 2730 ada,90, 91, 92, 93, 94, 95, 90, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104 ve 105 nolu parseller b0lgesinde; gelen Kurum ve Kurulug goruglerine istinaden, planrn
dUzenlenerek, plan notlannrn belirlenmesi, Kamu Saglrk Tesisi Alanr (Serbest Nizam - TAKS: 0.40 - KAKS: 1.20
hmax: 8.50 m.) lejandlr sahanrn olugturulmasr, Aynk Nizam - 2 kat - TAKS: 0.20 - KAKS; 0.40 lejandlt konut
alanlannrn, yol ve park sahalaflnrn duzenlenmesi, bu bolgede 18. Madde lmar Uygulamasr yaprldrktan sonra
ingaat ruhsatrntn verilmesi, bu bolge ile mevcut amar planlafl arasrnda halihazrr yolun !uzergahrnda, 7 metrelik
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yolun dUzenlenmesr, belediyemiz ile ilgili her tUrlu (yol, su, kanalizasyon v.b) altyapr tesis maliyetlerinin parsel
sahiplerince karlrlanmasr ile ilgili plan notunun eklenmesi yonlerindeki ilave uygulama imar planr ve ilgili ilave
nazrm imar planrnrn (PlN NO:UlP-13686 - NIP-13684 ) 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca
onaylanmasrna agaretle yapllan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 33.MADoESiNiN:
ilimiz merkez Siner Mahallesi, 16.O.2 pafta, 100 ada, 1ve 5 nolu parsel alanlarrnda imar planr

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

llimiz merkez Siner Mahallesi, 16.0.2 pafta, 100 ada, 1 ve 5 nolu parsel alanlannda imar planr
degisikligi konusunun daha detayh incelenmek uzere lmar ve Bayrndrrlk Komisyonu'na havale edilmesine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verilda.

cUNDEMiN 34.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1512 adada imar planr degigikligi konusunun

muzakeresi, oldu!unu belirten l\4eclis Bagkanr bu konu hakklnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan m0zakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1512 adada imar planr degigiklioi konusunun
daha detaylr incelenmek ozere lmar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birliga ile karar veraldi.

GUNDEMiN 35.MADDESiNiN:
llimlz merkez, Parmakoren Mahalle Yerlegik alanrna dogalgaz hattr guzergahr belirlenmesi konusunun

muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterasi ale birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan mozakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez ParmakOren Mahalle Yerlegik alanrna dooalgaz hattr guzergahr belirlenmesi konusu
g0rUgUlmUg olup yaprlan g0rUsmeler sonucunda;

Qinigaz Dooalgaz Dagrtrm A.9.' nin 14.07 .2015 tarih 2181 sayrlr yazrlafl ile iletilen;" ... Kutahya ili
Parmakoren Mahallesine gaz azt saglanmasr igin EK 1 CD de gosterilen yollardan, kazr yaprlmasr
gerekmektedir. Belirtilen noktalarda dogalgaz hatlarrnrn d0ienebilmesi igin gerekli kazr izninin verilerek..."
geklindedir. Soz konusu gilzergah etud edilmigtir. Parmakoren Mahallesi Belediyemiz Makina lkmal tesislerinin
guney kesiminden baglayrp Parmakoren Mahalle Yerle$ik alanrna kadar devam eden hat boyunca gerekli kazr
azninin verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 36.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 0610112015 tarih ve 3'l sayrlr karanyla onaylanan Sofu Mahalle Yerle$ik Alanlafl

lmar Planlanna askr suresi dahilinden yaprlan itirazlar konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr
bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan mlzakerelerden sonra konuyu
oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 0610112015 tarih ve 31 sayrlr karanyla onaylanan Sofu Mahalle Yerlegik alanlan
lmar Planlanna askr s0resi dahillnde yaprlan itirazlafln degerlendirilmesi konusu goru$uldu, yaprlan gorugmeler
sonunda.

2610112015 tarih ve 358 kayrt nolu, 0410212015 tarih ve 494, 495, 496, 497, 498,499, 500, 501, 502,
507, 5'15, 516 kayrt nolu, 05/0212015 tarih ve 535 kayrt nolu, 0610212015 tarin ve 527 kayrt nolu, '1110212015

tarih ve 633 kayrt nolu, 1910212015 tarih ve 779 kayrt nolu, 2010212015 tarih ve 775 kayrt nolu Sofu Mahalle
Yerlegik Alanl lmar planrna itiraz dilekgeleri ve 1110212015 tarih 1815 sayrlr Defterdarlrk Milli Emlak
Mudurlugu'nun "....8u nedenle; Sofu Mahallesinde bulunan 3617 ada, 1 parsel ve 3638 ada, 2 parsel numaralr
Hazineye ait tagrnmazlann bulundugu yorede Hazine ta$rnmazlanndan bagka yeterli nitelikte bagka kamu
kurumlannrn tagrnmazr bulunmadr!r anlagrlmakla birlikte, bu bolgede yaprlacak, Belediyeniz dahal her turl0
kamu hizmetleri igin ihtiyaca cevap verebilmek agrsrndan imar planrnda "Belediye Hizmet Alanrna (ldari, Sosyal
ve Kultorel Merkezi)" ayrrlan krsmrn "Resmi Kurum Alanr" olarak deoistiralmesande fayda gdrulmektedir." Buna
gorc,2310112015 tarihinde askr ilanrna grkafllan mevzii uygulama imar planrna 3194 sayrh Kanun ve baolr
yonetmeliklerinin ilgili hUkUmleri geregince itirazrmrzrn bu yonde degerlendirilerek, sonucundan bilgi verilmesini
rica ederim." geklindeka yazrsr bulunmaktadrr. Askr suresi dahilinde yaprlan itirazlar, ilgili bilgi, belge ve
m0racaatlann tamamr etud edilmigtir.

Sofu Mahalle Yerlegik alanr lmar Planlanna yaprlan itiraz dilekgelerinde; Mahallenin kuzey kesiminde
dUzenlenen 15 metrelik yolun gtizergahr Uzerindeki aoag t0rlerinan yok olmasrna sebep olacagrndan, Mahallenin
gegimin taflmdan kazandrgrndan, '15 metrelik yolun soz konusu alandan gegecek olmasrnrn tanmsal ve
ekonomik faaliyetlerini zarara uoratacagrndan, bu 15 metrelik yolun yol guzergahr agrsrndan higbir faydasr
bulunmadrg rndan, Mahallenin ilerisinde bulunan Sekioren, Yoncah, Ortaca, Gumuqkoy ve mahallelerine gegig
guzergahrnrn Kutahya-Tavganl gevre yolundan saglandrgrndan, 15 metrelik yolun higbir fayda
saglamayaca0 rndan, 15 metre olarak planlanan yol konusundaki idari iglemin iptaline ve genel olarak
mahalledeki bahgelerin bozulmamasrndan, agaglann zarar gormemesinden, 18. Madde lmar Uygulamasr
galgmasr yaprlrrken daha once belediye ile yapllan anlagmanrn g0z 6nune a|nrlmasrndan bahsedilmektedir.
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Belediye Meclisinin 06/01/2015 tarih 31 sayrlr karan ile Sofu Mahalle Yerlegik alanlan 1/5000 olgekli
Nazrm ve 1/'1000 olgekli Uygulama lmar planlarr onaylanmrgtrr Soz konusu planlar ilgili kamu kurum, kurulug
g0rUgleri, ilgili dOkumanlar, bilgi, belge ve muracaatlar etud edllerek planlama gaIgmasrnda degedendirilmiStir.

Sofu Mahalle Yerlegik alanlafl Nazrm ve Uygulama imar Planlarr Belediye Meclisince belirlenen mahalle
yerlegik alanr srnrrlan plan aragtrrma srnrfl kabul edalerek bu srnrrlar igerisinde aragttrmalar yaptlarak
d0zenlenmistir. Yerlegik alan srnrfl igerisindeki halihazrrda yaprlarrn yogun bulundu!u bOlgeler nazrm ve
uygulama imar plansrz olarak belirlenmigtir. Belediye Meclisinin 0410612013 tatih ve 274 saytlt karaflyla Sofu
Mahallesi yerlegik alanlan igerisinde 10 metrelik ve 15 metrelik yol alanlaflndan olugan imar plant; Guveggi
Mahallesi yonunden 15 metre olarak gelen yolun Sofu mahallesi meskun doku igerisane gelen bdlomunde
mevcut binalafl koruyacak gekilde 10 metre dUzenlenmig, 15 metrelik yolun devamlrh0r da meskun dokunun
kuzey kesiminden 15 metre olarak devam ettirilip dUzenlenerek onaylanmrg ve askt sUresi tamamlanrp
yUrUrlUge girmistir.

Sofu Mahalle Yerlegik alanlan nazrm ve uygulama imar planlan gaIgmasrnda soz konusu yol
alanlaflndan olugan imar planlan herhangi bir degisiklik ve duzenleme yaprlmadan aynr gekilde planlara
aktanlmrgtrr. lmar planlarr gelecege yOnelik uzun vadeli kamu yaran amacr ile hazrrlanan galtgmalar oldugundan
ve lvlekansal Planlar Yaprm Yonetmeliginin 26. maddesinin 6 frkrasrndan "Devamlrlr0r olan bir yolun belli bir
kesiminde gerit sayrsr azaltrlamaz ve daraltrlamaz " denilmesinden dolayr 15 metrelik yolun devamltlt0t Sofu
mahallesi meskun dokusunun kuzey kesiminden duzenlenmigtir.

S0z konusu askrya grkan Sofu l\4ahalle Yerlegik alanlan imar planrnrn yururluge girmesinden sonra 18.
Madde imar Uygulamasr yaprlmasr zorunlu alanlar olarak belirlenen sahalarda lmar Uygulamast yapllmast
hedeflenmigtir. Soz konusu Defterdarlrk Milli Emlak lvludurlugU'nUn yazrsrnda belirtilen 3617 ada 1 parsel
numaralt alanda dozenlenen Belediye Hizmet Alanr (ldari, Sosyal ve Kulturel Merkezi) 18. Madde imar
Uygulamast yapllmasl zorunlu alanlar iQerisinde kalmakta olup, plan bUtUnUnde Resmi Kurum Alant lejandlt alan
dUzenlenmiitir. Bu nedenle hazine hissesine ayn bir parsel tahsis edilecektir.

Bu nedenlerle lmar Planlart dUzenleyici nitelikte idari iglem olduqu, kamu yaran amact tagtdtgt ve plan
butunlugilnun saglanmasr bakrmrndan itiraz konulannrn reddine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile
karar verildi.

GUNDEMiN 3T.MADDESiNiN:
llimiz merkez Perli Mahallesi 2393 parsel ve bitigigindeki alana Mevzi Nazrm ve Uygulama lmar Planr

yaplmr konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten l\ileclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birllkte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Perla Mahallesi 2393 parsel ve bitjgigindeki alana Mevzi Nazrm ve Uygulama lmar Planr
yaprmr ile ilgili mUracaat konusu gorugulmUg olup yaptlan gonigmeler sonunda;

Perli Mahallesinde Belediye Hizmet Alanr duzenlenmesi ile ilglli olarak 09.02.20'15 tarih 586 kayrt
numarall dilekge, "Merkeze baglt Perli Mahallesinde Sosyo-Kulturel Merkezi yaptlmasr igin, srzrn uygun
gordugun0z yerde Belediye Hizmet Alanr olarak dugun salonu, Saglrk Ocagt ve Muhtarlrk Binast istiyoruz.
Bilgilerinize ae edetiz." gektinded ir.

S0z konusu 2393 parsel ve bitigigindeki alan Belediye srnrrlan dahilinde Perli Mahalle Yerlegik alanl
lQerisinde Nazlm ve Uygulama imar Plansrz alanlarda kalmaktadtr Perli l\ilahalle Yerlegrk Alanr imar Planr
Qahgmasr iqin altnan kurum ve kurulug goriigleri etud edilmigtir.

Perli l\/ahalle yerlelik alanrndaki mulkiyeti Belediyeye ait olan 2393 parsel ve bitigigindeki alanrn
Belediye Hizmet Alant (K.A.K.S:2.00 Serbest Nizam Yengok:'16.50m, 4 kat) lejandlr olarak plantanmasr ve Plan
notu olarak;"DSl 3. Bolge Mudurlugunun 08/05/2015 tatlh 297076 sayrlr yairsrna istinaden Belediye Hizmet
Alanl belirtilen ktsmtn yerande yaprlan incelemesinde; mevcut durumda etrafta yerlegim alantntn bulunduou ve
yerin kotunun 918.5 olduou bu sebeple yazr ekindeki haritada gosterilen koprtrden itibaren projesi, uygutamasr,
gerekirse kamulagttrtlmasr ve teknik ozellikleri ile ingaat esnasrndaki her t0rl0 sorumlulugu belediyeye ait olmak
uzere en az 1.5 metre yuksekliginde tagkrn koruma seddesi yaprlmasr zorunludur." $eklinde di.izenlenmesi
yonundeki Mevzi Nazrm ve Uygulama lmar Planrnrn (PlN NO:UlP-13688 - NIP-13687 ),3194 Sayrtr lmar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yapllan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi

GUNDEMiN 3S.MADDESiNiN:
llimiz merkez Civli Mahallesi 3841 ada I parsel alanrnda lvlevzi Naztm ve Uygulama lmar Planr yaprmr

talebi konusunun muzakeresi, oldu$unu belirten lvleclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bitgi
verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Civli Mahallesi 3841 ada 8 parsel alanrnda Mevzi Nazrm ve Uygulama lmar Planr yaprmr
talebi konusunun daha detay| incelenmek uzere lmar ve Baytndtrltk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 3g.MADDESiNiN:
llimiz merkez Turgutlar Koyu, 129 ada,237 parselde planlanmasr devam eden Kuguk Sanayi Sitesl

alanlnln guneyinde yeni bir ilave alanrn duzenlenmesi konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Ba$kant
bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu
oya sundu ve;

llimiz merkez Turgutlar KoyU, 129 ada. 237 parselde planlanmast devam eden KU9Uk Sanayi Sitesi
alantntn guneyinde yeni bir ilave alanrn duzenlenmesi, dosyasr incelenmig olup, yaptlan gorugmeler sonucunda,
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Belediye Meclisimizin 1611212014 latih, 447 sayrlr karanyla Turgutlar Koyu, 129 ada,237 nolu parselde
K08Uk Sanaya Sitesi Alanr olarak imar planlannrn yaptnlmasr rgrn, idaremrz taraftndan ilgili kurum ve
kuruluQlardan imar planrna esas gOrug aInmasr, imar planrna esas jeolojik-jeoteknik etud yapttnlmast
kayltlarlyla 0n izin verilmigtir. Gegen s0re zarfrnda Grda, Tanm ve Hayvancrltk il NIUdUTIUOU dtgtndaki kurum ve
kurulug g0rUgleri tamamlanmtl, imar planrna esas leolojik-.leoteknik etudlerin yaptr lmast igin ihaleye gtktlmtg ve
jeolojik etud Qaltgmalart devam etmektedir. Turgutlar Koyu, 129 ada 237 parselin sahip oldugu topografik
yaptstndan dolayl, parselin kuzey kesiminde, e$im %25-30 arasr degigiklik gostermektedir. Bu sebeple Turgutlar
Koyu, 129 ada 237 parselin goney kesiminde yakla$rk 60 hektar buyuklugonde ilave bir alan belirlenmigtir. Soz
konusu yaklagtk 60 hektarlrk alan Belediye Srnrrlarr igerisinde, Kutahya-Eskigehir karayolunun, kugugumu
yaklaqrk 2000 metre batlslndadrr. Alanrn igerisinde yaklagrk 2.5 hektarhk alanda ozel mulkiyetlere ait parseller
bulunmaktadtr.

S0z konusu yaklagrk 60 hektarlrk alanda Kuquk Sanayi Sitesi Alanr olarak amar plant yapttnlmast igin,
idaremiz taraftndan i

. 1-Karayollafl '14. Bolge MUdUrlUgU Bursa,2-D.S.i 34. $ube MUdUrlUgU Kutahya, 3-BOTAg Dogat Gaz
lqletmeleri Bolge MUdUTIUOU Ankara,4-ll Telekom lvlUdUrlugU K0tahya, s-Bilim, Sanayi ve Teknoloji ll MudurlUgU
Kutahya, 6-ll Kultilr ve Turizm Mudurluou/ Muze Mudurlugu Kotahya, 7 -ll Ozel ldaresi Genel Sekreterliga
Kutahya, 8-Qevre ve $ehircilik ll MUdUrluEu KUtahya, g-TEiAS TUrkiye Elektrik lletim A.9.6.iletim Tesis ve
lgletme Grup MUdUrlUgU Kutahya, 1O-Osmangazi Elektrik Da!rtim A.$. Prole ve Tesis MUdUAUgU Kutahya, 11-
Orman Bolge Mudurlugu Kutahya, 12-Grda, Tarrm ve Hayvancrlrk ll Mudurluou Kutahya, 13-ll Saolrk l\4udurlugu
Kutahya, 14-Orman ve Su lgleri Bakanllgr Kutahya $ube MUdUTIUOU KUtahya, 1s-Kutahya Belediyesi A. Fen
l$leri MUdurlugu B. Su ve Kanalizasyon lgleri MUdUTIUOU C. SaQlrk igleri MUdUrlUgU, 16-ll Afet ve Acil Durum
I/UdUrlUoU Kutahya, 17-Qinigaz Dogalgaz Dagrtrm A.9 Kutahya gube lvludurlugti Kotahya, 18-Halk Saglrgr
Mudurliigu/ Qevre ve Qahqan Saglrgr Birimi Kutahya, 1g-Orman ve Su iglera Bakanlrqr,2o-Maden lgleri Genel
M0durlu$u (20 adet) Kurum ve Kurulu$lardan imar planrna esas gorugler alnmasr, imar plantna esas jeolojik-
Jeoteknik etud yaptrnlmastna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 40.MADDESiNiN:
llimiz merkez lnkdy Mahallesi, Arkeoloji ve Maden Muzesi lejandlr alanrn kuzeyindeki bolgede imar ptanr

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

lllmiz merkez lnkoy Mahallesi, Arkeoloji ve Maden Muzesi lejandlr alanrn kuzeyindeki bolgede imar planr
degiqikligi, dosyasr incelenmig olup, yaprlan gOrUgmeler sonucunda;

llimiz merkez lnkoy Mahallesinde, Ototerminal Alanrnrn battstnda, imar plantnda Arkeoloji ve Maden
Muzesi(TAKS: 0.35- KAKS: 1.05- Hmax: 3 KAT(20.00 metre), serbest nizam) le.iandlr alana baglantr yollannrn
duzenlenebilmesi amactyla, alanrn batrsrnda, imar planrndaki 25 metrelik yol ile baglanttstnt saglayacak gekilde,
Arkeoloji ve Maden Mozesi lejandlr alanrn kuzeyinde, imar planrnda Pasif Ye$il Alan-Yapt Yasaklr Alanda, 't5
metrelik yol alantntn duzenlenmesi, devamrnda ise alanrn kuzeyinde, imar planrndaki 7 metrelik yol ile
baolantrsrntn saglanmasr ve bu 7 metre olan krsrmda yol s0rekliliginin saOlanmast amactyla, yol genigliginin 15
metre olarak duzenlenmesi, azalan patk alanr kargrhornda aynt miktarda park alantntn Ototerminal Alantnln
kuzeyindeki Yapr Yasaklt Alanda onerilmesi, yonlerindeki naztm ve uygulama imar plant degigikligrnin (PiN
NO:UlP-9473,2 - NIP-9475,2 ) 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanhasrna igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 4I.MADDESiNiN:
llimiz merkez llrca, imar planlannda Belediye "Harlek llrca Otel" lejandlt alanln kuzeybatrstndaki alanda

imar plant degigikligi konusunun muzakeresi, oldugunu bellrten Meclis Bagkant bu konu hakktnda slayt gosterisi
ile birliktg bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez lltca, imar planlannda Belediye Harlek llrca Otel lejandlr alanrn kuzeybattstndaki alanda
imar planr degigikligi, dosyast incelenmig otup, yaptlan gor0gmeler sonucunda;

Belediye mucavir alanr igerlsindeki, 495712634 Sayrh Turizmi Tegvik Kanunu uyannca, "Turizm Merkezi
Alanr" igerisinde bulunan; llrca, l24D17A1A paftada, uygulama imar planrnda SaOltk ve Termat Turizm Tesis
Alanl (Otel+Kor Merkezi), Hmax:5 kat, E:0.30 olan alanrn, "Gunubirlik Tesls Alant" olarak Belediye adrna
tahsisinin istenmesi, imar ve Baytndtrhk Komisyonunun 16.04.2015 tarihli toplantrsrnda uygun gorulmug, daha
sonra Kultur ve Turizm Bakanlrgr ile yazrgmalar yaprlmrgtrr. Kultor ve Turlzm Bakanltgtntn 07.07.2015 tarih,
131730 saytlt yaztstnda, soz konusu anrlan tagrnmaza iligkin varsa lmar Planrna Esas Jeolojik Jeoteknik Etut
Raporunun onaylt kopyastnrn Bakanlgrnrza iletilmesi, yok ase Qevre ve gehircilik Bakanll$r, Mekansal Planlama
Genel MUdUrlUgU'nun Plana Esas Jeolojik Jeoteknik EtUt ve Mikrobolgeleme EtUt Raporlarr Konulu 2011/1 nolu
Genelgesi kapsamtnda hazlrlanarak onay| kopyasrnrn Bakan[$rnrza iletilmesi, 5686 sayrh Jeotermal Kaynaklar
ve Dogal Mineralli Sular Kanunu uyarrnca Maden Tetkik ve Arama Genel Mudurlug0 taraftndan haztrlanan
Kutahya lllca Harlek jeotermal alanr koruma alanlan etut raporunun BakanIgrnrza iletilmesi, 25.09 1995
tarihinde mulga Bayrndrrlrk ve lskan Bakanlrgrnca onaylr 1/2000 Olgekli Kutahya lltca Harlek Termal TM Naztm
lmar Planr ile 06.10.1995 tarihinde Bakanlgrnrzca onaylr 1/'1000 Olgekli Uygulama lmar Planr plan hUkumleri.
imar plantna esas jeolojik jeoteknik etut raporu ve guncel jeotermal koruma alanlafl etiit raporu hukumleri
dikkate altnarak antlan tagrnmaza iligkin Belediye Bagkanlrgrmrzca hazrrlanacak imar plant degigikligi teklifinin
Bakanltgtntza iletilmesi halinde anrlan tagrnmazrn "gunubirlik tesis alant" olarak duzenlenmesine y6neltk imar
planl de$igikligi teklifine iligkin 2634 sayrlr Turizmi Tegvik Kanunu'nun 7 maddesi uyannca BakanlrOrnrzca iqlem
tesis edilebilecegi bildirilmiqtir
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S0z konusu antlan tagtnmaza iligkin, Maden Tetkik ve Arama Genel Mudurluou taraftndan haztrlanan
Krjtahya lllca Harlek jeotermal alanr koruma alanlafl etut raporu, Su ve Kanalizasyon igleri Mudurlugu taraftndan
09.07.2015 tarih, 924 sayrlr yazr ile MudurluOUmuze iletilmigtir. Soz konusu alanda "Gunribirlik Tesis Alant"
olarak imar planr de0igikliginin yaprlabilmesi igin, ldaremiz tarafrndan imar planrna esas jeotojik-jeoteknik
etUtlerin yaptlrllmasl, Jeolojik-jeoteknik etutlerin tamamlanmastntn ardrndani KUtahya lltca Harlek .ieotermal alant
koruma alanlarl etut raporu, imar planrna esas jeolojik-jeoteknik etut raporu ile birlikte soz konusu alanrn
"Gunubirlik Tesis Alant" olarak imar planr degigiklioinin hazlrlanarak, onaylanmast hususunda KUltur ve Turizm
BakanIgr'na g0nderilmesine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 42.MADDEsiNiN:
llimiz merkez lnkoy Mahallesi, 5391 nolu parselde imar plant degigikliOi 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, 539'l nolu parselde imar plant deOigikligi, dosyasr incelenmig otup,
yaprlan g0rUgmeler sonucu nda,

Ba$bakanlrk Toplu Konut ldaresi Bagkanlrgr'nrn 08/06/2015 tarih, 960-21986 saytlt yazrsr, " Kutahya lli,
Merkez llgesi, lnkOy Mahallesinde, ldaremiz mulkitetlnde bulunan ve mevcut imar planrrida'Spor Tesisteri Alanr
olarak ayrrlmrg olan, 266.327,40 m2 yuzolgumune sahip 5391 parsel numarall tagtnmaz uzerinde, Kentin
ihtiyaglarr dogrultusunda ldaremizce Toplu Konut yaprlmasr planlanmaktad tr. Bu kapsamda; yurorlukte olan
imar planlnda Spor Tesisleri Alant olarak aynlmrg olan taglnmazrn Toplu Konut ve llglli mevzuaflar ile
ongololmul olan Kentsel Sosyal ve Teknik Altyapr alanlannrn yaptmtna imkan sallayacak- taslak imar planr
deglgikligi ldaremizce hazrrlanmrs ve plan degiqikligine yonelik kutahya Valilioi, Ge-nqlik Hizmetteri ve Spor it
Mudurlugu ile il Glda, Tartm ve Hayvancrhk [4udurluOL]'nden temin edilmig 

-otan 
Xirum gOrugteri ile Oirtit<te

yazlmlz ekinde yer almakta olup; ongorulen plan notlan da dikkate ahnmak sureflyie ilgili mevzuaflar
gergevesinde degerlendirilerek onaylanmasr ve onayh 1 taktm imar plant paftalan ile bi;likte onamaya esas
meclis karafl ntn ldaremize iletilmesi..." geklindedir.

. _ ll Grda, Taflm ve Hayvancrlrk M0durlugunun 2OtO5l2O15 tarih, 160'1-1072'l sayrlr, BOTA$ Boru Haflan
ile Pekol Tagrma A.$. Dogal Gaz lsletmeleri Bolge MudurluOu'nun 30/06/2015 taii, 22526 sryrlr, K0tahya
Valiligi Genglik Hizmetleri ve Spor ll Mudurlug0'nun ollo6t2o1s tarih, 261s sayrtr Toptu Konut ldaresi
Bagkanhgrna hitaplr yazrlan etud edilmigtir T.C. SaQlrk Bakanlrgr Turkiye Hatk Sagtr!i Kurumu,nun 10.06.2015
tarih,023514 saylll Toplu Konut ldaresi BagkanhOrna hitaptr yazrsrnda ise; "...tuzLyie bulunan ve Belediyece
yegil alan olarak ayrlldlgl ifade edilen kul barajrnrn uzerinin tamamen kapatrlaiak yegil alana gevrilmesi,
gevredeki alanlarln daha sonra attk ya da artrk sahasr olarak kullanrlmamasi hususunun ilgili imar planlaflna
ig-lenmesi gartlarlyla soz konusu TOKI alanrnrn uygun olacagt..." iletilmigtir. Aynca Su ve kanalizasyon lgleri
MudUrlugunun 0110712015 tarih, 874 sayrlr yazrsr, "Yeni yaprlmasr ptantanan 1lO0 konufluk Toki'yerte$im
bolgesi ve gevresine hitap etmesi amacr ile toplu konut idaresinden projeler dahitinde talep ettigimiz 150b m3;luk
lgmesuyu deposu igin ekte koordinatlannr verdiOimiz ve uydukent projesinde agagland rrrlicak alan olarak
belirlenmig azot kul barajt yantnda bulunan taghk arazinin su depoiu yeri olaiaf degerlendirilmesi ve
planlamalanntzda g0z 0nUnde bulundurulmast...,, geklindedir.

. S0z konusu planlama alant Kutahya ili, Merkez ilgesi, inkoy Mahaltesi srntrlafl iq€,risinde, Toplu Konut
lda-resi BaSkanll0r mulkiyetinde bulunan 266.327,00 m2 y0z6lgumune sahip 5391 nolu parselin yaklagrk
249.364 m2 b0yUklUgundeka bolUm0 ile birlikte planlama alantntn yakrn qevresine yonelik toplam 266 417 m2
b0yuklugundeki alanr kapsamaktadrr. Sdz konusu imar planr degiaikligi hazrrlanan !ana, Kuianya Merkez ltqe
yerlegik alan merkezinin yaklagrk 5 km. Kuzeyinde lnkoy Mahattesi yertegim atanrnrn rse yiklagrk 7SO m.
kuzeybatlsrnda yer almakla birlikte, Toplu Konut ldaresi Bagkanlrgl tarairndan ingaat uygulamjsr tamamlanmrg
olan lnkdy Toplu Konut bolgesine yakiagrk 600 m. mesafede btitunmaktadrr. lniar pr"'ni oegiiLligi hazrrlanan
saha gevresinde, imar planlartnda, Park Alanr, Agaglandrnlacak Alan, Spor Tesisteri Alanr, yol alanlan
bulunmaktadlr. lmar plant deoigikligi hazrrlanan sahi; 1/'1000 Olgekli uygulama imar plant ve 1/5000 olgekti
nazrm imar planrnda, Spor Tesisleri Alant lejandlt alanda bulunmaktadrr.

Hazrrlanan imar plant degigikli0i ile soz konusu tagrnmaz alanrnda; Konut Alant (E:1.20, yengok=21.50
m.), Ticaret Alanr (E:0.40, Yengok=6.50 m., E:1.00, yengok=g.50 m.), Anaokulu Alant (E:1.20,
Yengok=serbest), Ilkokul Alanr (E: 1.00, yengok=serbest), ortaoiut Alanr (E:.1.00, yengok=serbest), Resmi
Kurum Alanr (E:1.00, Yengok=Serbest), Saglrk Tesisleri Alanr (E:1.00, Yengok=Serbest), bosyal Tesister A1anr
(E:1.00, Yengok=serbest), lbadet yeri (cami) (E:'l.oo, yengok=serbeit), Spor Tesisleii Alanr (E:0.50,
Yengok=6.50 m.), Park Alanlart, yol alanlan ve ilgili plan notlarrnin olugturulmastna yonelik naztm ve uygulama
imar planl degigikligi ve alanrn kuzeyindeki Agaqlandrnlacak Alan lejandlt alanrn dogusundaki park Alani lejandlr
alanda, yakla9lk 10.550 m2 olmak iizere Su Deposu Alanr le1andlt alanrn duze-nlenmesi, azalan park alanr
karglll0lnda aynl miktarda park alanrnrn Su Deposu alanr olirak onerilen alantn kuzeyindeki, Konut Alanr
lejandl alanda duzenlenmesi, su deposu alanr ile gr.ineyindeki imar plant degigikligi hazrrlanan saha ite
aF.:Id9li-qaglaltr yolunun duzenlenmesr, yonlerindekr nazrm ve uygutama rmar ptinrnri (plN NO Ulp-13695,,1
- NIP-l3697,1 )3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnia onaylanmasrna igaretle yapllan oylama
sonucunda oybirligi ale karar verildi

GUNDEMiN 43.MADDEsiNiN:
llimiz merkez Bdlcek Mahallesi , 21.K.2 pafla, 275 ada, 'l parselde imar ptanr degigiktigi konusunun

muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Baskanr bu konu hakkrnda stayt gosterisi ite birlikt6 bitgi veritmesinin
ardindanveyapllanmozakerelerdensonrakonuyuoI;,サ
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llimiz merkez Bolcek Mahallesi , 21.K.2 patta, 275 ada, 1 parselde imar planr degigikligi, mUracaat
dosyasr incelenmig olup, yaprlan gorugmeler sonucunda,

07 .11.2014 tarih, 6383 kayrt nolu ve 29.12.2014 latih, 7178 kayrt nolu dilekgeler etud edilmigtir. Bolcek
lvlahallesi, 21.K.2 pafla, 275 ada, 1 parselde imar planr degisikliOi yaprlarak kat adedinin 4 kattan en az be9 kat
ve daha Uzerine glkanlmasr talep edilmektedir. BOlcek Mahallesi, 21.K.2 palla, 275 ada, '1 parsel alanrnda
uygulama imar planrnda 5 m.0n, 3 m. yan bahge alanI, Ayflk nizam 4 kat konut lejandlt alan bulunmaktadrr.
Bahse konu alantn imar plantnda KAKS degeri belirtilmemigtir. Ruhsata esas projeler incelendiginde bolgedeki
yaprla$malarda KAKS de$erinin 2.00 civarrnda oldugu gOrUlmektedir. Bolcek l\4ahallesi, 21.K.2 pefta,275 ada, j
parsel alanlnda yan bahge mesafesinin 3.5 m., gLineybatr kesimindeki yapt yaklaSma mesafesinin 6 m.,
yapllaima kogullartntn TAKS: 0.32, KAKS: 2.00, Aynk nizam 5 kat olarak duzenlenmesine yonelik 1/1OOO
oig€kli uygulama lmar planr degisikligi ve ilgili nazrm imar planr, uygun gdriitmug olup (PlN NO:Ulp-6556,2 -
NIP-13698) 3'194 Sayrh lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyan nci 

- 
ona'ylanmasina igarefle yaprlan oylama

sonucunda oy binigi ile karar verildi.

GONDEMiN 44.MAoDESiNiN:
Belediye Meclisi'nin 02.08.2011 tarih ve 296 sayrI Kararr lle kabul edilen "Kullanrlmtg Sulaln

Kanalizasyon 9ebekesine DeSarj Yonetmeligi'nin" iptal edilerek, yeniden haztrlanan "Kutahya tielediyesi
Attksulartn Kanalizasyona Degarj Yonetmeligi Taslagr konusunun mLizakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagiant
bu konu hakklnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu
oya sundu ve;

31 Aralrk 2004 tarih ve 25867 sayth Resmi Gazete'de yaytmlanan "su Kirliligi Kontrolu yonetmeligi"
hukumlerine uygun olarak hazrrlanan ''Kullanrlmrg Sularrn Kanalizasyon $ebekesine DeSar., yonetmeliOi"
Belediye Meclisi'nin 02.08.2011 tarih ve 296 Sayrlr Kararr ile kabut edilmiitir.
Ancak, Su Kirliligi Kontrolu Yonetmeligi'nde, 13 $ubat 2008 tarih ve 2OZA6 saytlt Resmi Gazete'de yaprlan
degigiklik ile Porsuk Baraj Golunden dolayr Belediyemlz Atrksu Antma Tesisinin degarj etmig otdu!u nokti, igme
suyu havzasl igerisinde kalmlgtrr. Bunun uzerine Bakanlrk, Porsuk Baraj G6l0 Hivzasr igin "Ozel Hukumleri"
b_elirleme galrgmasl baglatmts ve Bakanlr$rn 19.02.2013179 onay tarihi ve say,s, ile 20.63.2013 tarihinde de.Porsuk Baraj Golii Havzasr Ozel H0kumleri" yururluge girmigtir. Ozel Hukumlerin uygulanmaya baglamast ile
birlikte "Kullanrlmrg Sularrn Kanatizasyon gebekesine Desarj yonetmeligi" geqertitiginiritirmiqtir.
. Yukarrda aglklanan hususlar goz onune alrnarak, 5393 Sayrlr- Be-lediye kanunu'nun L Maddesinin 1.
ftkrastnln (m) bendi gere$i hazrrlanan "K0tahya Belediyesi Atrkiularrn Kjnalizasyona Deiar.i yonetmetigi
Taslagl"nln daha detay| incelenmek uzere Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu'na hivale edilmesine igareti-e
yaprlan oylama sonucunda oy birllgi ile karar verildi.

GUNDEMiN 45.MAoDESiNiN:
02.06.2015 tarih ve 261 sayrlr Belediye Meclis Karan ile kurulan ve 2016 ythndan itibaren faaliyete

gegirilecek olan " l$letme ve lgtirakler Mtidu;lugu corev, Yetki, Sorumluluk ve ea|lma Vonetmetir rasiagr"
konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakktnda stayt'gosterisi ile birlikte biigi
verilmesinin ardrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

02.06.2015 tarih ve 261 sayrlr Belediye lvleclis Karan ile kurulan ve 2016 yrtrndan itibaren faaliyete
gegirilecek olan "lgletme ve lgtirakler MudurluOu Gorev, Yetka, Sorumtuluk ve Qalrgma yonetmetik
Taslagl"nln daha detaylt incelenmek iizere Aragtrrma ve Tanttlm Komisyonu'na havale ed-ilmesine igarefle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 46.MAoDESiNiN:
Kotahya Belediyesi'nin sorumluluk alanlanndaki bolge ve sahalarda projeye uygun olarak birden fazla

9!.zgrSahla yeraltr kazrsr igin, Superonline lletisim Hizmetteri A.g. fle aeteoiyemii arasrnda hazrrtanan
"El-ektronik Haberlegme Alt Yapr Protokolu" ve resmi iglemler igin yetki konusunun muzakeresi, oldugunu
belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ite birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprtan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

superonline lletisim Hizmetleri A.9.08.04.2015 tarih ve GT-GH-07042015-321 sayrtr dilekgesinde
bahse konu, $irketin, Bilgi Teknolojileri ve lletisim Kurumunca tum Turkiye gaprnda ulusat ,ti yip,r,n, kurma ve
igletme yonunde kamuya hizmeti vermek amactyla yetkili bulundu!u -"Fiber 

optik Etektronik Haberlegme
Altyaptsr Tesis edilmesi" ile alakalr Kutahya Belediyesinin Sorurituluk alantarrndaii bolge ve sahalarda ekti
projeye uygun olarak birden fazla guzergahta yer attr kazrsr igin izni tatebinde bulunmaktadir,

- Ancak Superonline ile Kutahya Belediyesi arasrnda Miiditrlugumuzce teknik agrdan haztrlanan protokot
Ornelinin; "3.9.) IDARE, SUPEROi{LINE 'rn iq Ou protokote dayitr tesis edecegi ve istetecegi Etektronik
lgb_"j|9!T-" altyaptstna, geqigine dayanak meclis karan ile; Ulagtrrma, Habertegme-ve Denizcitik 6akantr!r'nrn
27 12.2012 tarihli "Sabit Ve Mobil Haberlegme Altyaprsr Veya gebekelerinde kullanrtan Her Turtu Kablo ve
Benzeri Gerecln Taglnmazlardan Gegirilmesine iligkin Yonetmelik ekindeki tarifeye uygun olarak protokol
suresince, 48.020,00-TL (8.575 mt x 0,70 TL = 6.002,50-TL x lo.yr rk Bedet = 60.025,00-Ti veritmig otup ge9i9
ucretinin 10 ylllrk klsmrntn pe9in odenmesi halinde %20 indirim uygulanacak 4B.o2O,OO TL tutanndi oracaftrr.l
bedel kargrlrgr izin vermigtir. IDARE, i9 bu protokol suresince, SUpeROrultrue'Oan hangi nam altrnda otursa
olsun bagkaca herhangi bir bedel talep etmeyecek, almayacaktrr." maddesi belirtirmigtir.
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Yukartda bahsedilen Yonetmelioin igeri!inde de (Gegig hakkr ucretlerinin beg yrllrk krsmrnrn pegrn
odenmesi halinde yuzde on, on yrllk krsmrnrn peqin odenmesi halinde yuzde yirmi oranrnda indirim uygulantr.)
denildiginden SUPERONLINE taraftndan on ytlltk Ucret pegin yatlfllacakttr.

Belediyemiz Fen igleri MUdUrlUgU ile Superonline lletigim Hizmetleri A.$ arasrnda haztrlanan
Protokol'Un yaprlmasr, drEer resmi iglemleri yaptlmast vb. ti.im iglemler igin Belediye Bagkant Kamil
SARAQOGLU'na ve Belediye Encomeni'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirligi ile
karar veraldi.

cUNDEMiN 4T.MADDESiNiN:
Sosyal Kalktnma ve Begeri Geligme Altyapr Mali Destek Programr (SOBEP)'na sunmug oldugumuz ve

zafer Kalkrnma Ajansr tarafrndan onaylanan KUTAHYA BELEDIYESI KADIN QALI$MALAR| MERKEZI isimti
proje konusunun muzakeresi, oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Zafer Kalktnma Ajanst'nrn yapmrg oldugu TR33/15/SOBEP/0027 referans numaralt Sosyal Kalkrnma ve
Begeri Geligme Altyapt Mali Destek Programr (SOBEP)'na sunmug olduOumuz ve Zaler Kalktnma Ajansr
tarafrndan onaylanan KUTAHYA BELEDIYESI KADIN qALIgMALARt MERKEZI isrmti proje igin gerekli
sozlegme haztrlanmasr, imzalanmasr vb. konularda Belediye Bagkant Kamil SARAQOGLU'na ve Belediye
Encumeni'ne yetki verilmesine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 4S.MAoDEsiNiN:
Belediyemiz Fen lgleri Mudurluou bunyesinde kullanrlan "Yol Qizgi Boya Makinasrnr Kiralama Matiyet

Hesap Cetveli" konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Ba$kanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinan ardtndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Belediyemiz Fen lgleri MudtjrlugU BUnyesinde kullanrlan Yol Qizgi Boya Makinasrnt resmi ve ozel
kuruluglardan yooun olarak gelen taleplerin degerlendarilmesi adrna "Yol 9izgi Boya Makinastnr Kiralama Maliyet
Hesap Cetveli" konusu gorogtrlmug olup;

2015 Ytlt Belediyemiz Gelir Tarifesinde "Yol Qizgi Boya Makinasrnr saatlik karalama ucretinin KDV dahil
237,00.-TL (lkiyUzotuzyediTUrkLirasr) olarak belirlenmesine ve 2015 yrlr Beledayemiz Gelir Tarifesine ilave
edilmesine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 49.MADDESiNiN:
Mulkiyeti Beledlyemize ait olan Yrldrnm Beyazrt Mahallesi 1198 ada 2 parsel numaralt tagrnmazrn cami

yeri olarak kullanllmak tlzere Kl]tahya Vakrflar Bolge MUdUrlUgUne Bedelsiz devri konusunun muzakeresi,
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve
yaprlan mirzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Ylldrnm Beyazrt Mahallesi, 1198 ada 2 parsel numaralt 52,57m2'lik tagtnmaztn mtilkiyeti
Belediyemize aittir. Vakrflar Genel Mudurlugu Kutahya Vakrflar Bolge Mudurlugunun 15.07.2015 tarih ve 2261
saytlt yaztstnda, mUlkiyeti kurumlanna ait olan $elale Camiinin bulundugu 1'l98 ada, 1 parsel numaralt
taglnmaz uzerine yaptlan camiinin ingaasr srrasrnda Belediye mulkiyetinde bulunan 1198 ada, 2 parsel numaralt
52,57 mz'lik tagtnmaza kaydtgrnr belirterek , soz konusu tagrnmazrn cama yeri olarak kullanmak uzere
kurumlafl na bedelsiz devri talep edilmektedir.

5393 saylll Belediye Kanununun 75. maddesi d bendinde " Kendilerine aat tagrnmazlan, asli gorev ve
hizmetlerinde kullanrlmak ozere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diger kamu kurum ve
kuruluglartna devredebilir veya suresi yirmibei yrI gegmemek ozere tahsis edebilir. Bu ta$rnmazlar aynt
kuruluglara kiraya da verilebilir. Bu tagrnmazlann, tahsis amacr dtgrnda kullantlmast halinde, tahsis iglemi iptal
edilir. Tahsis siiresi sonunda, aynr esaslara gore yeniden tahsis milmkljndur. Kamu kurum ve kuruluglanna
belediyeler, ba$lt kuruluglarr ve belediye glrketlerince devir veya tahsis edilen tagtnmazlar, kamu konutu ve
sosyal tesis olarak kullantlamaz" hUkmU gereoince,

Mtllklyeti Belediyemize ait olan, ilimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 1198 ada 2 parsel numaratr
52,57 m2'llk tagrnmaztn cami yera olarak kullanmak Uzere Vaktflar Genel Mi..idurlugu Kutahya Vakrflar B6lge
MudurlugUne bedelsiz devir edilmesine devir iglemleri ile ilgili t0m iglemler igin Belediye Bagkanr Kamit
SARAQOGLU'na ve Belediye Encumeni'ne yetka verilmesine ilaretle yaprlan oylima sonucunda oy birligi ite
karar venldi.

cUNDEMiN so.MADDEsiNiN:
Mulkiyeti Belediyemize ait olan llimiz merkez Siner Mahallesi 144 ada l parsel nolu tagtnmaztn camt

yapllmak Uzere ll Muftulug0ne tahsisi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu
hakklnda slayt g6sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve:

llimiz Siner Mahallesi 144 ada 1 parsel numaralr 1.680,00 m2' lik tagtnmaztn mulkiyetl Belediyemize
aittir. Diyanet lgleri Bagkanlrgr Kutahya ll MuftuluOu'nun 03.08.2015 tarah ve 21OO saytlt yaztsrnda, Belediyemize
mUracaat ederek, llimiz Siner (Zafertepe) Mahallesa, 144 ada 1 parsel numarall 1.680,00 m2'lik mer-i imar
planlna gore Dini Tesis Alanrna tahsisli tagrnmazrn uzerine cami yaptlmak uzere soz konusu tagtnmaztn
kurumlarrna tahsisi talep edilmektedir.
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5393 saytlt Belediye Kanununun 75. maddesa d bendinde " Kendilerine ait tagtnmazlart, asli g6rev ve
hizmetlerinde kullanrlmak Uzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diger kamu kurum ve
kuruluglarrna devredebalir veya suresi yirmi beg yrl gegmemek uzere tahsis edebilir. Bu taStnmazlar aynl
kuruluglara kiraya da verilebilir. Bu tagrnmazlann, tahsis amacr drgrnda kullantlmast halinde, tahsis iglemi iptal

edilir. Tahsis suresi sonunda, aynr esaslara gore yeniden tahsis mumkundur. Kamu kurum ve kurulullarlna
belediyeler, baglt kuruluglan ve belediye girketlerince devir veya tahsis edilen taStnmazlar, kamu konutu ve
sosyal tesis olarak kullanrlamaz" hukmu geregince;

Mulkiyeti Belediyemize ait olan llimiz Siner l\4ahallesi 144 ada l parsel numaralr 1.680,00 m2'lak meri
imar plantna gore Dini iesis Alanrna tahsisli tagrnmazrn, Uzerine cami yaprlmak Uzere Diyanet lgleri Bagkanh$r
Kutahya il tUlftUtUgU'ne tahsis edilmesine, tahsis iglemleri igin Belediye Bagkanr Kamil SARASOGLU'na ve
Belediye Encumeni'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 5l.MADDEsiNiN:
Mulkiyeti Belediyemize ait olan Gaybiefendi mahallesi 2012 ada 19 parsel nolu tasrnmazrn cami yeri

olarak ll Muftulogune tahsisi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt
gosterisi ile birlakte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz Gaybiefendi Mahallesi, 2012 ada 19 parsel numaralr 1.245,32 m2'lik tagrnmazrn mulkiyeti

Belediyemize aittir. Diyanet lgleri Bagkanlrgr Kr.jtahya ll MUftUlUou'nun 28.07 .2015 tarih ve 2076 sayrlr yazrsrnda,

Belediyemize muracaat ederek; ilimiz Gaybiefendi Mahallesi, 2012 ada 19 parsel numaralt 1.245,32

m2'lik tastnmaztn cami yeri olarak kullanmak uzere kurumlanna tahsis edilmesi talebi gorugulmug olup;

5393 sayrlr Belediye Kanununun 75. maddesi d bendinde "Kendilerine ait tagrnmazlan, asli gorev ve
hizmetlerinde kullantlmak uzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile di0er kamu kurum ve
kuruluglanna devredebilir veya suresi yirmi beg yrl gegmemek uzere tahsis edebilir. Bu ta9tnmazlar aynt
kuruluglara kiraya da verilebilir. Bu tagrnmazlafln, tahsis amacr drgrnda kullanrlmasr halinde, tahsis iglemi iptal
edilir. Tahsis suresi sonunda, aynr esaslara gore yeniden tahsis mumkUndur. Kamu kurum ve kuruluglartna
belediyeler, bagh kuruluglan ve belediye girketlerince devir veya tahsis edilen tagrnmazlar, kamu konutu ve
sosyal tesis olarak kullanrlamaz" hukmu geregince,

Mulkiyeti Belediyemize ait olan llimiz Gaybiefendi Mahallesi, 2012 ada, 19 parsel numarch 1 .245,32
m2'lik tagrnmazrn cami yeri olarak kullanmak uzere Diyanet igleri Bagkanlrgr K0tahya ll I\4uftulugU'nun tahsis
edilmesine, tahsis iglemleri igin Belediye Baqkanr Kamil SARAQOGLU'na ve Belediye Encumeni'ne yetki
verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 52.MADDESiNiN:
llimiz merkez Bolcek Mahallesi,3 pafta, 3997 ada, 6-7 parselde imar planr degiqikligi konusunun

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

llimiz merkez Bolcek Mahallesi, 3 pafta, 3997 ada, 6-7 parselde imar planr degiqiklioi konusunun daha
detaylr incelenmek Uzere lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUNDEMiN 53.MADDESiNiN:
Koruma Amagh lmar Planr revizyonu kapsamrnda Koruma Bolge Kurulunun oneri Sit stntrlanntn

degerlendirilerek ldaremiz goru$UnLrn Koruma Bolge Kuruluna iletilmesi konusunun mUzakeresi, oldu0unu
belirten l/eclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Koruma Amaglt lmar Planr revizyonu kapsamrnda Koruma Bolge Kurulunun oneri Sit srnrrlaflntn
degerlendirilerek ldaremiz gOrugunun Koruma Bolge Kuruluna iletilmesi konusu, dosyasr incelenmig olup,
yaprlan g0rugmeler sonucunda;

Kutahya KulturVarltklan Koruma Bolge Kurulu'nun 16.07.2013 gon,1077sayrlr yazrsr veeki 0307.2013
gun,1184 sayrlr karan ile Koruma Amagh imar Planrnrn Revizyonuna yonelik "Kentsel Sit ve Etkilenme Geqiq
Alanlan ile l. ve Il. Derece Arkeolojik Sit Revizyon Koruma Amaglr imar Planr" yaprm i$i kapsamrnda 20.03.2013
gun,967 sayllr karari gereoi planlama alanr srnrrlan igerisindeki kentsel sit srnrrlanna ve alanrn tumundeki tescile
onerilecek yaprlara iligkin Kurul Mudurlu0u uzmanlannca yaprlan genel tespit ve irdeleme galrgmaslntn,
24.05.2013 gun,1084 sayrh karafl geregi Kurul Uyelerince yerinde yaprlan inceleme sonucunda: oneri kentsel sit
srnrrlanna ve tescile onerilen tek yapr tespitlerine iligkin Kutahya Belediye BagkanlrQr lmar ve 9ehircilik
Mud0rlu00'nun kurum gor0gUnUn Kurula iletilmesinden sonra konunun deoerlendirilmesine iligkin kararl
uyannca ;

T.K.T.V.K.Y. Kurulu'nun 17.07.1987 gun,3552 sayr| karafl ile onaylr Koruma Amaqlt lmar Plantntn
bug0ne gelene kadar gUnUn ihtiyaglanna cevap vermemesi, magduriyetlerin giderilmesi adlna lokal ve parqacll
olarak yiprlan ptan Oegigiftitterinin plan butunlrjgunu bozmasr nedeni ile Belediyemizce Koruma Amaglt lmar
Plant revizyonuna esas halihazrr haritalann ahmr etaplandrnlmrg;halihazrr harita ahmlan iginin tamamlanmaslnt
muteakip Revizyon Koruma Amaglr lmar Planr hazrrlanmasr i$i ihale edilmigtir. Yuklenici firma taraftndan analiz
ve sentez galtsmalan gergeklegtirilmig ve Koruma BOlge Kuruluna degerlendirilmek Uzere analiz ve sentez
gallgmalan iletilmigtir. Iletilen analiz ve sentez galtgmalan sonrasr Koruma Bolge Kurulu Uyelerince alanln
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yerinde incelemesi, Koruma Bolge Kurulunca Oneri sit srnrflnrn belirlenmesi ve tescile dnerilen 20 adet yaprya
iligkin i

Oncelikle onaylr Koruma Amaglr lmar Plan eki tescil listelerinde yer alan tum tescilli yaprlar ile tescil
listelerinde kaydr dUgen yada yaprsal niteligi bozulan korunmasr gerekli kUlttir varhklan, gUnUmUze kadar
tescillenen yaprlar ile barlikte ,tescile onerilen listede Ali PaSa Mahallesinde tapunun 5 pafta,85 ada,42 (eski 16)
parsel Uzerinde Koruma Bolge Kurulunun 05.07.2007 gun,2029 sayrlr karan ile onaylanan mimari projesi
dogrultusunda iskan izni verilmesinde sakrnca bulunmadrgrna iliskin 25.01.2013 gUn,905 sayrlr karan ile de
gorug verilen yeni bir yapr,Bahk| Mahallesi 16 pafta,87 ada,14 parsel Uzerindeki tagrnmazrn ise Koruma Bolge
Kurulu'nun 29.03.2014 9Un,1636 sayrh karan ile tescil isteminin uygun olmadrgrna karar verilen bir yapr
bulunmasr nedeni ile yeniden Koruma Bolge Kurulu N4udurlugunce irdelenmesi ve guncellenmesinden sonra
degerlendirilmesinin gerekmekte oldugu; Tescile onerilen bazr yaprlafln da korunmasr gerekli kultur varlr0r
niteligi tagrmadrgr ,

Onayl Koruma Amag| imar Planr kapsamrnda Kentsel Sit ve Etkilenme Gegig Alanlan igerisinde yer
alan ve dokunun bozuldu0u,yeni ve yuksek kath yaprlafln oluqturdugu bdlgelerin sit srnrrlafl igerisine dahil
edilmemesi gerektioi,

Tescilli korunmasr gerekli kUltur varlrklaflnrn yooun oldugu bolgelerde kentsel sit srnrrlannrn belirlenmesi
gerekti0i,

Oneri kentsel sit srnrrlannrn mevcut onaylr kentsel sit srnrrlaflnr ika katrna grkartrlarak onerildigi, bunu nda
yeni kentsel sit alanr ilan edilecek b0lumlerde her turlu yeni yaprlanmaya y0nelik ruhsat, iskan ve imar
uygulamalannr durdurmasr Belediyemiz ve vatandaglaflmrz agrsrndan bUyuk sorunlara yol agacagr;

llimizin Tarihi dokusunun ve kultrirel miraslannrn farkrndalrgr lgerisinde,doku butunlu0u ve tescilli
korunmasr gerekli kultor var|gr tagrnmazlarrmrzrn korunmasrnrn saglanmasr igin her turlu hassasiyeti gosteren
Belediyemiz,0neri kentsel sit srnrrlaflnrn belirlenmesinde,aynl zamanda Kentsel Sit ve Etkilenme Gegig
Alanlanndaki uygulamalara yOnelik mevcut onaylr Koruma Amaglr imar Planrndaki ifraz yeni yaprlanma
kogullanndaki geligkilerin ve belirsizliklerin giderilmesi yonunde de esasl bir gahgmanrn yaprlmasrnrn gerektigi
de0erlendirilmig olup;

Revizyon koruma amagh imar planr yaprlmasr agamasrnda onerilen kentsel sit srnrnna iligkin
degerlendirme neticesinde; mevcut onayl koruma amaglr imar planrnda belirlenen kentsel sit srnrrlanna ilave
olarak Ulu Cami ve gevresi ile Ulu Cami Caddesinden kuzeye dogru devam eden ve Kemer Hamamrnr da igine
alan bolge,Donenler Camii,Eodemir Hamamr ile Ahi Erbasan Caddesi ve Ergun Qelebi Sokak uzerinde yer alan
korunmasr gerekli kultur varlr0r tagrnmazlafln yooun olduou bolgenin 66 envanter numarah l\4ezarlk alanrna
kadar olan b0l0m0 ile Sultanbaor Mahallesinden batrya dogru Dereboyu Sokak Uzerinde yer alan 291 envanter
numaral yapryrda kapsayacak gekilde 3. bir kentsel sit srnrn belirlenmesine , kentsel sit alanlafl arasrnda kalan
etkilenme geqig alanrnrn da mevcut yururlukteki koruma amaqlr imar planrndaki etkilenme ge9i$ alanr kadar
belirlenmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 54.MADDESiNiN:
Kutahyaspor ve Belediyespor kuluplerine yardrm yaprlmasr konusunun muzakeresi, oldugunu belirten

l\ileclis Bagkanr konu ile ilgili bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,
5393 sayrlr Beledlye Kanunu'nun 14. maddesi (b) frkrasr ".....Gerektiginde, sporu teSvik etmek

amacryla genglere spor malzemesi verir, amator spor kuluplerine ayni ve nakdi yardrm yapar ve gerekli
destegi saglar, her ti.irli.l amator spor kar$rla$malan dUzenler, yurt igi ve yurt dr$r musabakalarda UstUn

bagafl gosteren veya derece alan ogrencilere, sporculara, teknik y0neticilere ve antrenorlere belediye meclisi
karanyla ddul verebilir..." hUkmti geregince;

-Kutahyaspor Kulubu'ne 75.000,00(yetmigbegbin) TL nakdi yardrm yaprlmasrna,
-Belediyespor Kulubu'ne 25.000,00(yirmibegbin) TL nakdi yardrm yaptlmastna, igaretle yaprlan

oylama sonucunda oybirligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 5S.MADDESiNiN:
Belediye Meclisince 5393 sayrl Belediye Kanunu'nun 24. Maddesine gore olusturulan ihtisas

komisyonlaflnrn gorevleri konusunun muzakeresi, olduounu belirten meclis Bagkanl, ihtisas komisyonlaflnrn
gorevleri konularda gerekli bilgi ve g0rUglerini meclis Uyelerimizce paylagarak verilen 0nerge mUzakere edildi

GUNDEMiN 56.MADDESiNiN:
Belediyemazan Wep sayfasrnda yer alan " Kljtahya'nrn Degerleri" baqhornda yer alan konulafln

Kutahya'nrn tum zenginlerini one grkarmak galgmalafln yaprlmasr konusunun muzakeresi, oldugunu belirten
MecIs Bagkanr yaprlan g0rugmelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Yaptrklarr ve brraktrklafl eserlerle Kentimrzin ve Ulkemrzrn
insanlan tanrtmak ve eserlerini kugaklara aktarmak, tarihi ve kulturel
gehri olarak nitelend irdi0im iz Kutahya'mrzrn tum zenginliklerini one
incelenmek Uzere Tarih ve Kultur Komisyonu'na havale edilmesine
birlig i ile karar verildi.

geligmesine katkrda bulunmui degerli
mirasrna sahip grkmak, kultur ve sanat
grkarmak adrna konunun daha detaylr
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy
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GUNDEMiN 5T,MADDESiNiN:
Kentimizin temizligi, gOplerin toplanmasr ve tagrnmasr ile gevre saglrgr konusunun mirzakeresi,

oldugunu belirten Meclis Bagkanr, verilen onerge hakkrnda bilgilendirme yaprlarak, konu meclis uyelerimizce
mUzakere edildi.

GUNDEMiN 53.MADoEsiNiN:
KerkUkte faaliyette bulunan "TUrkmenela Ogrenci ve Gengler Birligi" isimli sivil toplum OrgUtUne yardrm

konusunun muzakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr, konu hakkrnda meclis oyelerimize bilgi verdi ve konu
meclis Uyelerimizce muzakere edildi.

GUNDEMiN 59.MADDESiNiN:
llimiz merkez Alipaga Nlahallesi 6 pafla ,47 ada, 74 parsel imar planr degigikligi konusunun muzakeresi,

oldu$unu belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vel

15.07.2014 tarih, 4781 kayrt nolu dilekqe ile Alipaga Mahallesi, 6 pafta, 47 ada,74 parselde imar planr
degigikligi talep edilmagtir. Konu, imar ve Bayrndrrhk Komrsyonunun 27 .01.2O15 tarihinde yapmts oldugu
toplantrsrnda gorugulmug ve Alipaga Mahallesi, 6 pafta,47 ada, 67, 68, 73 ve 74 nolu parsellere yonelik oneri
uygulama imar planr de0igikligi degerlendirilmek Uzere Koruma B0lge Kurulu'na iletilmigtir. KUtahya KUltUr
Varltklartnt Koruma Bolge Kurulu'nun 27.05.2015 lann ve 2410 saytlt karan, "...97 envanter nolu Sdgutlugegme
Camiine cepheli tagrnmazlarda "y0netmelikte belirtilen minimum parsel geniglik ve derinlik gartt aranmayacaktrr"
geklinde plan notu olugturulmasrna yonelik imar planr degigikliginin tescilli yapryla olan iligkisi agrsrndan 2863
sayrh Yasa kapsamrnda uygun olduguna; ancak yapt yaptlabalecek parsel buyukluoU, bina cephesi, bina
derinligi ve yaprlagmaya iligkin diger hususlafln ilgili mevzuatr uyaflnca Belediyesince deoerlendirilmesine, karar
verildi." geklindedir. Alipaga Mahallesi, 6 pafta,47 ada, 67, 68, 73 ve 74 nolu parsellere yonelik hazrrlanan dneri
uygulama imar plant degiSikliginin yaprlmamasrna; yururlukte bulunan uygulama imar planrnrn uygulanmasrna
igaretle- yaprlan oylama sonucunda, Yusuf SOKMEN ve Ahmet ULUCA'nrn red oylan ile Salih OZDEN, Enver
ERDOGAN, Nedim DELEN, Cemat AYD|N, Erot MERCAN, Mustafa EROL, Ati KORKMM'|n Qekimser oytanna
kargrlrk, oy goklugu ile karar verildi.

Gundem maddelerinin tamamlandrgrnr belirten Meclis Bagkanr, alnan kararlafln haytrlt olmastnt
temenni ederek, Uyelere ve misafirlere tegekk0r edip oturumu kapattt.

BELEDIYE MEC
Kam‖

Belediye

KATIP KATIP
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