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Belediye Meclisimiz, 5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagldaki
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GUL, iO-MEHMET NACI PEKCAN, 11-RAMAZAN YlLDlRlM, 12-PINAR AKBULUT, 13niOrx,
seuu,OUNVTNZ, 14- MUHAMMED IKBAL GUNDEM 1s-MURAT HASER, 16- SALIH OZDEN, 17.ENVER
EnOoenr.r, 18-MIME NUR AKTAS AKALIN, 1s-SERDA BAL YlLDlz, 2g-CEMAL AYDIN, 2I-YUSUF
SOKMEN, 22-EROL MERCAN, 23-ALl KORKMAZ'in igtirakleri ile yaptr'

Qogunlugun bulundugunu belirten Meclis Ba9kanl oturumu aqtl'

lzin dilekgesi oldugunu belirten Meclis Bagkanr, Meclis Uyelerinden Halit Oguz -ATAKAN. Furkan
ytLM42, gute UVXUru, err'met ULUCA, Nedim DEL-EN, Merve OZQINAR GUL, Mustafa EROL, Halil lbrahim
ve izinli
OOe f-enif Oe f-U'nun izin ditekQelerinin okunmasrndan sonra, izinli saytltp saytlmamalarlnl oya sundu
sayrlmalanna oy birligi ile karar verildi.
Gundeme ilave edilmesi istenilen Onergeleri tek tek okundu ve;

-

Belediye Meclisimizin O4t}glz}ls tarih ve 271 sayrlr karanyla ihdas edilen Basln Yayln ve Halkla

lligkiler Mudurlugu'ne ait Yonetmelik Taslaor,

'

- Belediye Mectisimizin O1/04/201-5 tarih ve 178 sayrh karaflyla kabul edilen Kutahya Belediyesi Ozel
Kalem MUdU U6U Gorev, Yetki ve Qaltgma Yonetmelioi'nin iptal edilerek, yeniden revize edilen yonetmelik

taslaor,

tarih ve 101 saytlt Belediye Meclis karanyla yUrUrlUOe giren "KUltUr ve Sosyal lgler
"Kultilr ve
MUdUrlijlOU Gorev, Yetki, Sorumluluk ve galrsma Yonetmeligi'nin iptal edilerek, yeniden hazlrlanan
Sosyal lgler Mudurlugu Gorev, Yetki, Sorumluluk ve qallgma Yonetmelik Tasla!t,
- llimiz merkez Lala Htrseyin Paga Mahatlesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parselde imar plant deligiklili

-

OZ.O3.2OO7

- llimiz merkez Turgutlar Koyu, 129 ada,237 nolu parselde imar plantduzenlenmesi'
- Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih ve 286 saylll kararrnln dUzenlenmesi,
- Belediye Meclisimizin 01.09.2009 tarih ve 386 sayr| karart ile kabul edilen Kutahya Belediyesi / Ulagtm

Hizmetleri MUdUrlugu Servis Araglarr Hizmet Y0netmeligi'nde degigiklik yapllmasr,
-lmar planr-na g6re Okul alantnda kalan MUlkiyeti Belediyemize ait, llimiz merkez Siner Mahallesi, 27
ada,3 parsel numaralt tastnmaztn takas islemleri tamamlanrncaya kadar Milli Egitim Bakanlt$t KUtahya Milli
Egitim MUdurlugu ne gegrci tahsisr.
-Yapr ruhsatiyesi ve yapt kullanma izni olmayan yapllar,
- Sosyal belediyeciligin geregi olarak fakir vatandaglanmrz igin su Ucretlerinde indirim yaprlmasl konusunun,

konulannrn gundeme alnmastna oy birligi ile karar verildi.
Srrasryla g[indem maddelerine geQildi ve

GUNDEMiN I.MADDESiNiN:
32. Aktarma cetveli konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakklnda slayt
gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
2015-2016-2017 ytllannda Belediyemiz birimlerince yaprlacak hizmetler igin yardrmcr personel altmt
ihalesinin lnsan Kaynaklarr ve Egitim MUdUrlU0U tarafrndan yaprlmasr nedeniyle mUdUrlUgUn ilgili biitqe
tertibine 0denek aktarrmr yaprlmast gerekli gorulmugtilr.
Mahalli ldareler Butge ve Muhasebe Yonetmeligi'nin 36. maddesinde "Butgede Fonksiyonel
stntflandtrmantn birinci dUzeyleri arasrndaki aktarmalar meclis karafl, fonksiyonel stntflandtrmantn ikinci
duzeyleri arastndaki aktarmalar encumen kararryla, bunlafln drgrnda kalan ve ekonomik srnrflandrrman In ikinci
dozeyine kadar aktarmalar ise Ust yonetlcinin onayr ile yaprlri' hUkmU gereoince;
Kurumsal Kodu, Fonksiyonel Kodu ve Ekonomik Kodu agagrdaki tabloda belirtilen, 4 adet Hizmet
Alrmlan tertibinden 2.790.000,00 TL tenzil edilerek, 1 adet Hizmet A[mlafl tertibine 2.790.000,00 TL ilave
edilmesine, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
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GUNDEMiN 2.MADDESiNiN:

Kurban Bayramr ve Kurban Bayramr oncesi Canlr Hayvan Pazartnda KUgUkbaS ve BUyukbag
hayvanlarrn sattgrntn yaptlmasr igin padok fiyatlan ve Serbest Hayvan Girigi Bedellerinin tespit edilmesi
konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
24.09.2015 tarihindeki Kurban Bayramt ve Kurban Bayramr Oncesi Canh Hayvan Pazannda KUQUkbag
ve Buyukbag Hayvan sattglanntn yaprlabilmesi igini Padok Fiyatlan ve Serbest Hayvan Girigi Bedelleri
incelenmig oiup aga!rda belirtildigi gekliyle aynen uygulanmasrna i9aretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi
ile karar verildi.
2015 Yrhnda Uygulanacak Fiyat Tarifesi

PADOK FIYATLARI:
Kapah Alan

300 TL

Agrk Alan

200 TL

SERBEST GIRI$LER IQIN

:

20'15 Yrlrnda Uygulanacak Fiyat Tarifesi

TL

B0yukbag Hayvan igin

5,OO

Kugukbag Hayvan igin

2,50 TL

I$GALIYE HARCI

:

(Her m2 igin gUnde

0,60 KR$
)

NAKLIYE GIRI$ BEDELi:

2,50 TL

CANLI HAYヽ ノAN TARTIMI

5,OO TL

OTOPARK

2,50 TL

GUNDEMiN 3.MADDESiNiN:

Belediye meclisimizin 04.08.20'15 tarih ve 285 sayrlr kararryla Aragtlrma ve Tanrtrm Komisyonu'na
havale edilen Saglrk lgleri Mudurlugtrmuze ait Gorev, Yetki, Sorumluluk ve Qaltgma Yonetmeligi'nin iptal
edilerek, yeniden hazrrlanan "Saghk lgteri Modurlugu Gorev, Yetki, Sorumluluk ve Qalrgma Yonetmelik Taslagr"
konusunun muzakeresi, oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yapllan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 04.08.2015 tarih ve 285 sayrlr karan ile Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu'na
havale edilen "Saglrk lgleri Modurlugu Qalrgma Usul ve Esaslanna Dair Yonetmelik Taslagr"na ait komisyon
raporu incelenmig olupi

Belediye Meclisimizin 01lOOt2O12 tarih ve 235 sayrlr karan ile kabul edilen Saohk lgleri Mud0rlirgu
corev, Yetki Sorumluluk ve Qahgma Y0netmeli!i'nin iptal edilmesine ve yeniden haztrlanan;
Saglrk lgleri MudUrliigti Gorev, Yetki Sorumluluk ve Qahgma Yonetmelik Taslagr'nrn ekte sunuldugu
lekliyle 5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (m) frkrasr geregince aynen kabulune igaretle yaprlan
oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 4,MADDESiNiN:

Sa$lrk lgleri MudUrlugu Mezarlrklar Birimine Ait Qalrgma Usul ve Esaslanna Dair Yonerge Taslagr
Konusunun miizakeresi, oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Saglrk lgleri Mudurlug0 Mezarhklar Birimine Ait Qalrgma Usul ve Esaslanna Dair Yonerge Taslagr
konusunun daha detayh incelenmek uzere Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu'na havale edilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

rA,

2/8

_e- b

GUNDEMiN 5.MADDESiNiN:
gehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten
Bagkant
bu konu hakktnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yapllan m0zakerelerden
Mecljs
sonra konuyu oya sundu ve,
llimiz merkez 1OO. Ytl Mahallesinde bulunan isimsiz sokaklar ile Bolcek Mahallesinde bulunan isimsiz

cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detayh incelenmek uzere Ara$ttrma ve Tanltlm
Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 6.MADDESINiN:
Belediye meclisimizin 04.08.2015 tarih ve 313 sayrlr karanyla Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu'na havale
edilen "Kullantlmtg Sulann Kanalizasyon $ebekesine Degarj Yonetmeligi'nin" iptal edilerek, yeniden hazrrlanan
"Kutahya Belediyesi Attksulann Kanalizasyona Desarj Yonetmeligi Taslaor konusunun muzakeresi, olduounu
belirten Meclis Bagkant bu konu hakktnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 04.08.2015 tarih ve 313 sayrlr karan ile Ara$trrma ve Tanrtrm Komisyonu'na
havale edilen "Atlksulafln Kanalizasyona Degarj YOnetmelik Taslaor"na ait komisyon raporu incelenmig olup;
Belediye Meclisimizin O2l08l2011tarih ve 296 sayrlr karan ile kabul edilen Yonetmeligin iptal edilmesine
yeniden
hazrrlanan;
ve
Attksulann Kanalizasyona Degarj Yonetmelik Taslagr'nrn ekte sunuldugu gekliyle, 5393 saylll Belediye
Kanunu'nun 18. maddesi (m) ftkrasr gereoince aynen kabulune igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile
karar verildi.

GUNDEMiN T.MADDESINiN:

"Belediye meclisimizin 04.08.2015 tarih ve 314 sayrh karanyla Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu'na
havale edilen " lgletme ve lgtirakler MUdUrluou Gorev, Yetki, Sorumluluk ve Qalrgma Yonetmelik Taslagt"
konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan mozakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04.08.2015 tarih ve 314 sayrlr karan ile Aragttrma ve Tanttlm Komisyonu'na
havale edilen 20'16 ytltndan itibaren faaliyete gegirilecek olan lgletme ve lgtirakler MUdUrlogU Gorev, Yetki,
Sorumluluk ve 9ahgma Y0netmelik Taslagr'na ait komisyon raporu incelenmig olup;
lgletme ve lgtirakler Mudorlugu Gorev, Yetki, Sorumluluk ve Qalgma Yonetmelik Taslagr'nrn ekte
sunulduou Sekliyle 5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (m) frkrasr gereglnce aynen kabul0ne igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GONDEMiN S.MADDESINiN:

llimiz merkez Okgu Mahallesi, 21.K.4 pafta,221-245 ada,'10-11 parsellerde imar planr degisikligi,
konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt g0sterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Okgu Mahallesi, 21.K.4 pafta, 221-245 ada, 10-1 1 parsellerde imar plant degigikligi
konusunun daha detayh incelenmek uzere lmar ve Bayrndrrlk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan
oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN g.MADDESiNiN:
llimiz merkez Servi Mahallesi, 32 pafta,82 ada, 87 parselde imar planr deoigikligi konusunun muzakeresi,
olduounu belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan
mtrzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz merkez Servi Mahallesi, 32 pafta, 82 ada,87 parselde imar planr deoigiklioi, muracaat dosyasr
incelenmig olup, yaprlan g0ri]gmeler sonucundal
22.05.2015 tarih, 24'19 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. Soz konusu dilekge; "Kutahya llimiz, Merkez,
Servi Mahallesi, 32 pafta, 82 ada,87 parselin malikiyiz. lmar planrnda park olarak aynlan krsmrn uzerinde
binamrz mevcut oldugundan gerekli olan plan tadilatrnrn yaprlarak park olan yerin imar adasrna gevrilmesini
istiyorum. Geregini arz ederim." geklindendir.
Servi Mahallesi, 32 pafta,82 ada,87 parselin bulundugu alan Koruma Amaglr lmar Planl kapsamrnda
Etkilenme Gegig Alanr igerisinde kalmaktadrr. Tagrnmazrn bulundugu alanda imar planrnda Park ve yol alanr
bulunmaktadrr. lmar planr degigikli$i yaprlmasr halinde yogunluk artrgr olaca$rndan ve Park alanr azalacagrndan
dolayr; Servi Mahallesi, 32 pafta, 82 ada,87 parselde talep edilen imar planr deoigiklioinin reddine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
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GUNDEMiN Io.MADDESiNiN:
llimiz merkez Sultanbagr Mahallesi, 19.1.'1 pafta, 1583 ada, 1'1 parsel alanrnda imar plant degigikligi
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 Sultanbagr Mahallesi, '19.L.'1 pafta, 1583 ada, 1'1 parsel alanrnda imar planr degiqikligi,
mtJracaat dosyasr incelenmig olup, yaprlan gdrUgmeler sonucunda,
08.06.20'15 tarah,2690 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. Soz konusu dilekge; "Kutahya lli, Sultanbagr
Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 nolu parsel 09.04.20'13 tarihinde alrnan ruhsata arka bahge olarak
kullanrlan alanrn T1 le.lantr eklenerek arka bahgenin zemin katta kullanrma ilave edilmesi igin yapr nizamrnrn T1
olarak degigmesini talep ediyorum. Gereginin yaprlmasrnr saygrlanmla arz ederim." geklindendir.
Sultanbaor l\4ahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 parselin bulundu!u alan imar planrnda Bitigik nizam 3
kat konut lejandlr alanda kalmaktadrr. lmar planr degisikligi yaprlmasr halinde yogunluk artrgr olacagrndan ve
yaprlagma duzeni bozulacagrndan dolayr; Sultanbagr Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 parselde talep
edilen imar planr degiiikliginin reddine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli!i ile karar verildi.
GUNDEMiN 1 l.MADDEsiNiN:

llimiz merkez Enne Mahallesi, 50K18 pafta, 171 ada, 1 parselde imar planr degigikligi konusunun
mUzakeresi, oldu0unu belirten Meclis BaSkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan mozakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz merkez Enne Mahallesi, 50K18 pafta, 171 ada, 1 parselde imar planr degigikligi, muracaat
dosyasr incelenmig olup, yaprlan g0r0gmeler sonucunda;
02.06.2015 tarih, 2968 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. SOz konusu dilekge; "Yoncalr Mahallesinde
bulunan 50.K.'l.B pafla, 171 ada, 1 parselde '1390 m2 yuzolgumu bulunan arsama turizme hizmet verebilmek
igin otel tesisi yapmak istiyorum. Adr gegen parselimin T2 olarak degigtirilmesi igin gereginin yaprlmast
hususunu emir ve musaadelerinize

ae ederim." geklindendir.

Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 171 ada, 1 parselin bulundugu alanda uygulama imar planrnda Bitigik
nizam 2 kat konut lejandlr alan bulunmaktadrr. Naztm imar planrnda yerlegik konut alanlan (az yogunluk) lejandlt
alan bulunmaktadtr. Enne Mahallesi, 50K18 pafta, 171 ada, parsel alanrnda diger yaptlagma kosullafl
degigtirilmeden; kullanrm karannrn Otel, T2 (Talebe baglr olarak gerektiginde bUtUn katlan licari amagla

I

kullanrlabilecek yapr nizamr) olarak degigtirilmesii "Yapr yogunlugunu degigtirmemek amacryla, bahge
mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yaprlamaz; plan degisikliginden Onceki imar plantnda belirlenen
bahge mesafelerine Otel, T2 uygulamasrnda da aynen uyulacaktrr." plan notu belirlenmesine yOnelik nazrm ve
uygulama imar planr degigikliginin (UlP- 9462,1 - NIP-9517,1) ;3194 Sayrh lmar Kanunu'nun B/b maddesi
uyannca onaylanmasrna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 1 2.MAoDESiNiN:

Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 60 parselde imar planr degigikligi konusunun muzakeresi,
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,
llimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada,60 parselde imar planr degigiktigi, dosyasr
incelendi, yaprlan g0r0gmeler sonucunda;
Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada,60 parselin bulundugu alanda uygulama imar plantnda 5 m.
bahge alanlan bulunan Hmax: 18.50 m., T2 (Talebe baglr olarak gerektiginde butun katlafl ticari amagla
kullanrlabilecek yapr nizamr) lejandh alan bulunmaktadrr. S0z konusu parsel alanr nazrm imar planrnda ticaret
alanlan lejandh sahada kaldrgrndan nazrm imar planr degigikligine gerek olmadtgt tesplt edilmigtir. Mulkiyet
stntrt ile imar hattr arasrndaki kayrkhgrn giderilmesi amacryla; Meydan Mahallesi,26 pafta, 125 ada,60 parsel
alanrnrn dogu kesiminde Hmax: 18.50 m., T2 lejandh alanda yol alant dUzenlenmesi, 5 m. bahge alantntn
duzenlenmesine yonelik uygulama imar planr degigikliginin (UIP- 9420,22\,3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b
maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yapllan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUNoEMiN I3.MADDESiNiN:
llimiz merkez Yoncah Mahallesi, l23c22c4d imar pafta, 1442 parcel bolgesinde imar planl degigikligi
konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz merkez Yoncalr Mahallesi, l23c22c4d imar pafta, 1442 pa,s,el bolgesinde imar planr degigikligi,
mUracaat dosyast incelenmiS olup, yaptlan gOrUgmeler sonucunda,

21.08.2015 tarih, 3777 kaytl nolu dilekqe etud edilmigtir. SOz konusu dilekgei "Kutahya, Merkez, Yoncalr
Kaplrcalarr, Degirmendere Mevkii, Pafta: 49K|VDSOKl, parsel 1442 ilzerinde yapmakta oldugumuz Termal
tesislerin batt yonunden gegmekte olan 20 metrelik yol kenannda ll Ozel ldaresi taraftndan agtlmtg olan 225
metrelik derin jeotermal kuyunun yol uzerinde kalmaslndan dolayr gereken imar tadilattnrn yaptlmast igin
geregini musaadelerinize arz ederim." geklindedir. Yoncalt Mahallesi, l23c22c4d imar pafta, 1442 pa$el
bolgesinde imar plantnda Turizm Tesis Alanr, TAKS: 0.35-0.40, E: 1.50, Hmax: 30.50 m. lejandtr atantar
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bulunmaktadtr. lmar planr degitikliui inceleme ucretinin % 25'inin yatrnlmasrndan sonra askrya grkafllmasr; askl
sirresi igerisinde de diger % 75'inin yatrnlmast kaydtylai
Yoncalt Mahallesi, l23c22c4d imar pafta, 1442 parcel alanrnda bulunan Jeotermal kuyu korunacak
gekilde; 1442 parselde bulunan Turizm Tesis Alanr lejandlr sahanrn batr tarafrndaki 20 metrelik yol alanrna
dooru genigletilmesi; kargr adadaki Turizm Tesis Alanr lejandl sahanrn doou tarafrnda 20 metrelik yol alanr
duienlenmesine yonelik imar planr degigikliginin (UlP- 338,2 - NIP-14477,1) ; 3194 Sayr| lmar Kanunu'nun 8/b
maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN I4.MADDESiNiN:
llimiz merkez Siner Mahallesi, 100 ada, 1 ve 5 nolu parsel alanlannda imar planr degigikligi 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 Siner Mahallesi, 100 ada, 1 ve 5 nolu parsel alanlannda imar planr deoigikligi, muracaat
dosyasr incelenmig olup, yaprlan gorugmeler sonucunda;
15.07 .2015 tarih, 3264 kayrt nolu dilekge ile Siner Mahallesi, 100 ada, '1 ve 5 nolu parseller arasrnda
bulunan ada ayrrma gizgisinin iptal edilmesi, talep edilmigtir.
29.07.2015 tarih, 3400 kayrt nolu dilekge ile talep edilen; Siner Mahallesi, 100 ada, 1 ve 5 nolu parseller
alantnda, KAKS rn sabit tutularak, Ay k Nizam 4 katrn, Aynk Nizam 5 olarak dilzenlenmesine yonelik imar planr
degigikligi, ada bazrnda olmadrgrndan dolayr reddine;
Siner Mahallesi, 16.0.2 pafta, 100 nolu adada; ada ayrrma gizgisinin iptal edilmesi yonundeki uygulama
imar plant degigiklioinin (UlP- 14478,1), 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca onaylanmasrna
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GONDEMiN 1 5.MADDESiNiN:
llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 2637 ve 2653 nolu adalarda imar planr degigikligi
talebi konusunun muzakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bllgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz merkez Yrldrflm Beyazrt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 2637 ve 2653 nolu adalarda imar planr degigikligi
talebi konusunun daha detaylr incelenmek trzere lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUNDEMiN 1 6.MADDESiNiN:
llimiz merkez Kadrn lg Geligtirme Merkezi Binasr 6nUne trafo yaprlmasr konusunun muzakeresi, oldugunu
belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan
m0zakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Akkent Mahallesi Kadrn lg Geligtirme Merkezi binasr onune trafo yaprlmasr konusu
gOrUgUldU, yaprlan gOrUgmeler sonucunda;
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Geligtirme Merkezi binasr onune trafo yaprlmasr igin Fen lgleri
ile "...Kadrn lS Geligtirme Merkezi Ek Binasrna ait elektrik
enerjisine duyulan ihtiyag dogrultusunda... trafo yaprlmasr ... soz konusu durumla ilgili imar plan tadilatrnrn

Akkent Mahallesi Kadrn

MUdUrlUgUmUzUn 07.07.2015 tarih 1549 sayrlr yazrlarr

yaprlmasr hususunda" geklindedir.

Kadrn lg Gelistirme Merkezi alanr igerisinde bahge alanr dahilinde binanrn kuzey batr kesiminde
yaprlmasr uygun gorulmug olup (UlP- 14479,1); 3'194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca
onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GONDEMiN IT.MADDESiNiN:

llimiz merkez lnkoy Mahallesi 39 pafta 5305 parsel ve Lala Huseyin Paga Mahallesi 1746 ada, 101
parsellerde plan notunun olugturulmasrna iligkin imar planr degigiklioi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten
Meclis Bagkanr bu konu hakklnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan muzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez lnk6y Mahallesi 39 pafta 5305 parsel ve Lala Huseyin Paia Mahallesi 1746 ada, 101
parsellerde plan notunun olugturulmasrna iligkin imar planr degigikligi, milracaat dosyasr incelenmig olup,
yaprlan g0rugmeler sonucunda;
lnkOy Mahallesi 39 pafta 5305 parselde yururlukteki Uygulama imar planrnda Emsal, KAKS lejandlan
bulunmamaktadrr. M0lkiyeti Belediyemize ait;
"Lala Huseyin Paga Mahallesi 1746 ada, 101 parselde; Otel yaprlmasr halinde; bodrum katlarda; yatak
Uniteleri haricinde, satrg uniteleri, restorant, toplantr salonu, kur merkezi ve ilgili alanlan, mutfak, depolar, teknik
donanrm alanlan, otopark, srgrnak alanlan, umumi havuzlar, aile banyolan, sauna, .iimnastik salonu, personel
odasr v.b kullanrmlan emsal(kaks)'e dahil deoildir."
lnkoy Mahallesi 39 pafta 5305 parselde; gelecekte Emsal (KAKS) in belirlenmesi halinde, yukandaki
plan notu aynen uygulanacaktrr, Emsal (KAKS) rn olmadror durumlarda yukarrda plan notlanndaki kullanrmlar
yaprlabilecektir." geklinde plan notu olugturulmasrna iligkin uygulama igg planr degigikliginin (UlP- 3923,2);
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3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi
ile karar verildi.

cUNDEMiN iS.MADoESiNiN:
Belediye Meclisimizin 0410812015 latih ve 271 sayrlr karanyla ihdas edilen Basln Yayrn ve Halkla lligkiler
MUdUrl0gU'ne ait Yonetmelik Taslagr konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakklnda
slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 0410812015 tatih ve 271 sayrlr karanyla ihdas edilen Basrn Yayrn ve Halkla lligkiler
Modurlugu'ne ait Yonetmelik Taslagr konusunun daha detaylr incelenmek Uzere Aragttrma ve Tantttm
Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN l g.MADoESiNiN:
Belediye Meclisimizin 0110412015 tarih ve '178 sayrlr karanyla kabul edilen Kutahya Belediyesi Ozel
Kalem Mudurlugu Gorev, Yetki ve Qahgma Yonetmeligi'nin iptal edilerek, yeniden revize edilen yonetmelik
taslaor konusunun muzakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 0110412015 tarih ve 178 sayrlr karanyla kabul edilen Kutahya Belediyesa Ozel
Kalem Mudtrrlugu Gorev, Yetki ve Qalrgma Yonetmeligi'nin iptal edilmesi ve yeniden revize edilen yonetmelik
taslagr konusunun daha detayh incelenmek uzere Aragtrrma ve Tantttm Komisyonu'na havale edilmesine
ilaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar venldi.

G0NDEMiN zo.MAoDESiNiN:
02.03.2007 tarih ve 101 sayrlr Belediye Meclis kararryla yururluge giren "Killtur ve Sosyal lgler
MUdUrlUgU Gorev, Yetki, Sorumluluk ve Qahgma Yonetmeligi'nin iptal edilerek, yeniden hazrrlanan "KUltUr ve
Sosyal lgler Mudurlugu Gorev, Yetki, Sorumluluk ve Qalrgma Yonetmelik Taslaor konusunun muzakeresi,
oldugunu belirten Meclis BaSkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve
yaprlan milzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
01.04.2015 tarih ve 177 sayrlr Belediye Meclis kara yla y0rUrl00e giren "Kultur ve Sosyal lsler
Modurlugu Gorev, Yetki, Sorumluluk ve Qalrgma Yonetmelioi"nin iptal edilmesi ve yeniden hazrrlanan "Kultur ve
Sosyal lgler MUdUrlUoU Gorev, Yetki, Sorumluluk ve qalrgma Yonetmelik Taslagl" konusunun daha detaylt
incelenmek Uzere Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy
birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN zl.MAoDEsiNiN:

llimiz merkez Lala H0seyin Paga Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parselde imar plant 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 Lala Hi.lseyin Paga Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parselde imar planr degigikligi,
muracaat dosyasr incelenmig olup, yaprlan g0rugmeler sonucunda;
ll Grda Tanm ve Hayvancrlrk Mudurlugu'nun 21.07.2015 tarih, '15027 sayrlr yaztsr etud editmistir. Soz
konusu yazr; "Kutahya ll Grda Tarrm ve Hayvancrhk Mudurlugum0ze tahsisli bulunan 243 ada, 169 parsel nolu
tagtnmazrn, imar planrnda Sosyal Tesisler ve ldari Tesisler olarak iki ayn yaprda olan durumunun, ekteki plan
ornegindeki gibi Sosyal ve ldari Tesisler olarak tek yaprda birlegtirilmesi hususunda, geregini..." geklindedir.
Lala Huseyin Paga Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parsel alanrnda imar planrnda ll Tanm Mudurl0gu
Sosyal Tesisleri ve ll Tarrm Mudurlugu ldari Tesisleri lejandh alanlar bulunmaktadrr. Alantn gttneyindeki Orman

ve Agaglandrrma Modurlugu Tesisleri lejandlr sahanrn batrsrndan gegen 30 metrelik yolun kuzey yoni.tnde
dogrusal bir gekilde devam ettirilebilmesi amacryla ll Tanm Mudurlugu Sosyal Tesisleri lejandlr alantn batt
boliimiln0n yol alanr olarak dtizenlenmesi; soz konusu parsel alanrnr ikiye ayrran ada kena ntn kaldtnlarak alan
lejandrnrn ll Grda Tarrm ve Hayvancrlrk Mudurlugu ldari ve Sosyal Tesisleri Alanr olarak degigtirilmesine yonelik
imar planr deoigikliginin (UIP- 9420,23 NIP-9422,21); 3'194 Sayrlt lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca
onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
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GUNoEMiN 22.MADDESiNiN:

llimiz merkez Turgutlar KOyU, 129 ada, 237 nolu parselde imar plant dUzenlenmesi konusunun
muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakklnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan m0zakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz merkez Turgutlar Kt yU, 129 ada,237 nolu parselde imar plant diizenlenmesi, dosyast incelenmig
olup, yaprlan g0rtlgmeler sonucunda;
Belediye Meclisimizin 1611212014 la(lh, 447 sayrlr karanyla Turgutlar Koyu, 129 ada,237 nolu parselin
srnlrlan iQerisinde bulunan '120 ve 121 nolu parselleride kapsayacak gekilde ve 237nnolu parselin Belediye Alan
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igerisinde ve drganstnda kalan krsmrnda, KUgUk Sanayi Sitesi Alanr olarak imar plant yapttrtlmasl igin,
ldaremiz taraflndan, ilgili kurum ve kuruluglardan imar planrna esas gorUg a[nmasr, imar planlna esas jeolojikleoteknik etud yapttnlmast kayttlanyla 0n izin verilmigti. Gegen sure zarfrnda kurum ve kurulus gorugleri ve imar
plantna esas jeolojik-jeoteknik etudler tamamlanmrg, kurum ve kurulug gorugleri ile imar planlna esas jeolojikjeoteknik etudler etud edilmigtir.
Soz konusu, Turgutlar Koyu, 129 ada 120 ve 121 nolu parseller plan drgrnda brrakrlarak, 237 nolu
parselin Belediye Alan Srnrn igerisinde kalan krsmrnda, K09uk Sanayi Sitesi Alanr (Yengok=8.so metre (2 kat),
Serbest Nizam) olarak duzenlenmesi, "Ada Bazrnda Uygulama Yaprlabilir., Parsel Alanr 3000 m2'den az
olamaz., Min. Parsel Cephe ve Derinligi 50 Metredir., Planda Belirtilmeyen Kuguk Sanayi Sitesi Tesislerinin Yan
ve Arka Bahge Mesafeleri Minimum metredir." geklinde plan notunun olusturulmasr, Ticaret Alanr
(Yengok=Serbest, TAKS:o.30, KAKS:0.60, Serbest Nizam), Cami (Yengok=Serbest, TAKS:0.40, KAKS:1.00,
Serbest Nizam), park ve yol alanlannrn dilzenlenmesi, ilgili plan notlaflnrn oluqturulmasr, yon0ndeki nazrm ve
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uygulama imar plantntn (UlP- 14480
onaylanmasrna;

-

NIP-14481)

;3194

Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca

Turgutlar Koyu, 129 ada,237 nolu parselin Belediye Alan Srnrn drgrnda kalan krsmrnda, hazrrlanan
naztm ve uygulama imar planlarrnda; Saglrk Alanr (Yengok=Serbest, TAKS:0.40, KAKS:1.00, Serbest Nizam),
Belediye Hizmet Alanr (Yengok=Serbest, TAKS:0.40, KAKS:1 .00, Serbest Nizam), SosyalKulturel Tesis Alanr
(Yengok=Serbest, TAKS:0.40, KAKS:1.00, Serbest Nizam), Genel Otopark Alanr, Park Alanr ve yol alanlaflnrn ll
Genel Meclisinde onaylanmasr igin, hazrrlanan planlarrn ll Ozel ldaresine iletilmesine igaretle yaptlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 23.MADDESININ:

Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih ve 286 sayrlr karannrn duzenlenmesi konusunun mirzakeresi,
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediyemiz gap servisine 06.07.2015 tarih, 3133 sayrlr kayrtla gelen Bahgelievler Mahallesi 157 ada, 8
parsele ait gap yenileme m0racaat dosyasr incelenmig olup, yaprlan gorusmeler sonundai
Bahse konu tagrnmazrn bulundugu ada 6306 sayrlr Afet Riski Altrndaki Alanlann Donugturulmesi
Hakktndaki Kanun kapsamrnda "Riskli Alan" ilan edilen dere guzergahlan alanr igersinde kalmaktadrr.
Belediye Meclisinin; 02.09.2014 tarih, 286 nolu karafl ile "soz konusu mahallelerde, 02.09.2014
tarihinden (dahil) once ingaat ruhsatr alrnmrs ve iskan agamasrna gelmig yaprlarda problem dogmamasr
amacryla, bu tagrnmazlara iskan ruhsatr verilmesine" ibaresinin;

"Soz konusu mahallelerde 02.09.2009 ile 02.09.2014 tarihleri (dahil) arasrnda alrnmrg olan her tUrlu
(yeni yapr, ilave kat, tadilat, vb.) ruhsatlr parsellere (ruhsat suresinin dolmug olmasrna bakrlmaksrzrn) imar
durum belgesi, ingaat ruhsatr, iskan ruhsatr verilmesi" Sekline d0n0gttrr0lmesine igaretle yaprlan oylama
sonucunda Meclis uyelerinden Satih OZDEN, Enver ERDOGAN, Azime Nur AKTA$ AKALIN, Serda BAL
YlLDlZ, Cemal AYDIN, Yusuf SOKMEN, Erol MERCAN, Ali KORKMM'rn red oylarrna kargrlrk, oy gokluguyla
karar verildi.

GONDEMiN 24.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 0'1.09.2009 tarih ve 386 sayrlr karan ile kabul edilen Kutahya Belediyesi / Ulagrm
Hizmetleri MUdurlugU Servis Araglarr Hizmet Yonetmelioi'nde degigiklik yaprlmasr konusunun muzakeresi,
olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
01.09.2009 tarih ve 386 sayrlr Meclis Karan ile kabul edilen "Kutahya Belediyesi Servis Araglan Hizmet
Yonetmeligi" nin ll.Maddesi ( r ) bendi, 6. ve son paragrafrnda bulunan "Her bir Ozmal Servis Aracr Ozel lzin
Belgesi igin Belediye Meclisi tarafrndan belirlenen ilcretler alrnrr" ibaresinden sonra;
"l-) . .. . Ozmal Servis araglannda Personel Servis Araglan igin belirlenen yag Eartr aranrr." ibaresinin
eklenmesine ve T.C. Kutahya Belediyesi Servis Araglan Hizmet Yonetmeliginde Degigiklik Yaprlmasrna Dair
Yonetmelik Taslagr'nrn ekte belirtildi0i gekliyle aynen kabulune igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirligi ile
karar verildi.

GUNDEMiN 2s.MADDEsiNiN:
lmar planrna gore Okul alanrnda kalan Mulkiyeti Belediyemize ait, llimiz merkez Siner Mahallesi, 27
ada,3 parsel numaral ta$rnmazrn takas islemleri tamamlanrncaya kadar Milli Egitim Bakanlgr Kutahya Milli
Egitim MUdorluou'ne geQici tahsisi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda
slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Mulkiyeti Belediyemize ait olan llimiz Siner Mahallesi, 27 ada,3 parsel numarah 5.407,5'l m2. lik
ta$rnmaz ile mtrlkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olan llimiz Siner Mahallesi, 3391 parsel numarah 5.405,89
m2.lik tagrnmazrn bagabag takas edilmesi, Belediye Meclisi'nin 08.10.20'14 tarih ve 346 sayrlr ve Belediye
Encumeni'nin 14.05.2015 tarih ve 1155 sayrlr karafl ile uygun gorulmtlgtilr.
Takas islemlerinin zaman alabilecegi duguncesiyle Milli Egitim Bakanlrgr Kutahya Milli Egitim MUdUrluoU
Belediyemize muracaatla; okul alanrna tahsisli olan mulkiyeti Belediyemize ait, llimiz Siner Mahallesi, 27 ada,3
parsel numaral tagrnmaztn tahsisini talep etmekte olup;
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lmar planrna gore okul alanrnda kalan mulkiyeti Belediyemize ait, llimiz merkez
siner Mahallesi, 27
numarall taqrnmazrn takas islemleri tamamlanrnciya kadar Milli Eoiti; eixinl,g,
Kotahya Mi
-parsel
Egitim Mudurlugu'ne gegici olarak tahsis edilmesine, gegici tahsis ite itgiti otarak y;;r;"rIiuir'5
,"
igtemter igin
Belediye Encumeni'ne yetki verilmesine igaretle yapitin tytama sonucJnda oy oifui!i
tte t<araiveiitoi.
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GUNDEMiN 26.MADDESiNiN:
Yapl ruhsatiyesi ve yapr kullanma izni olmayan yaprlar konusunun muzakeresi,
olduounu belirten Meclis
Bagkanl bu konu hakklnda meclis oyelerine bilgi verdi ve konu meclis oyelerince
muzakere edildi.

cUNDEMiN 2T.MADDESiNiN:

.

Sosyal belediyeciligin geregi olarak fakir vatandaglanmrz igin su ucreflerinde indirim yaptlmasr
konusunun

muzakeresi, oldugunu belarten Meclis Bagkanr tarafrndan konu hikkrnda
oitgi veritme;intn
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Be-lediyemiz 2015
ucret tarifesinde fakir vatandaglanmrz igin herhangi

.belediyeciligin

;;;;;;""

ve yaprtan

y

bir indirim olmadrgr ve sosyal
geregi olarak fakir vatandaglanmrz igin su ucreflerinde-indirim ya[rtmair
daha detaytr

i;;;;;,

incelenmek uzere Plan ve B0tge Komisyonu'na havale edilmesine oy birligi ile'kirar
verildi.

Gundem maddelerinin tamamlandtgtnt belirten Meclis Bagkant, aInan kararlaln hayrrlr
olmasrnr
temenni ederek, uyelere ve misafirlere tegekkur edip oturumu kapattt.

Beledive
Kamil

Katip

Belediye
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