Belediye Meclisimiz; 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagrdaki gUndem
maddelerini g'Orugmek Uzeie 3. donLm 1. oligan toplantrsrnr Meclis Bagkanr Kamil SARAQOGLU'nun
Baqkanlrorndi 05.01.2016 Salt gunu Saat: 18.30'da Belediye Kultur Sarayr Meclis Salonunda, Uyelerden;
I-MEHUET OZDOGAN, 2.NURI QETIN, 3-GALIP GULTEKIN, 4.CAFER C|HAT CEYLAN, s-BANU

AKALINO6LU, 6-OMER FARUK DURMAZ, 7- HALIT O6UZ ATAKAN,s- EBUBEK|R ERDO6MU9,
g-MUSTAFA AYDIN, 1O- FATMA GUL, 11.FURKAN YILMAZ,l2.MEHMET NACI PEKCAN, l3.RAMAZAN
YILDIRIM, 14-PINAR AKBULUT, 1s-SELIM DURMAZ, 16. MUHAMMED |KBAL GUNDEM, 17-MURAT
HASER, '18- SALIH oZDEN, 19- ENVER ERDOGAN ZO-AZIME NUR AKTA$ AKALIN, 21- AHMET
ULUCA, 22.SERDA BAL YILOIZ, 23.NEDIM DELEN, 24-CEMAL AYDIN, 2s-YUSUF SOKMEN,
26. EROL MERCAN, 27-MUSTAFA EROL, 28. AHMET UYGAR, 2g.GUL$AH ARIMN AKANDERE 'IN
igtirakleri ile yaptr.

Qo$unlu$un bulundu!unu belirten Meclis BaSkanl oturumu agtl'
liiriOieffeteri oldugunu belirten Meclis Bagkanr, Meclis Uyelerinden gule UYKUN, Halil ibrahim
DOGLARLIOGLU' nun izin dilekgelerinin okunmasrndan sonra, izinli sayrlrp sayrlmamalartnt oya sundu ve
izinli sayrlmalanna oy birlioi ile karar verildi.
5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 29. Maddesi geregince Meclis,Baskanl

;

1-Belediye Meclis Uyesi Erol AKDEMIR'in istifasryla $erife $AGBAN' gdrevlendirilmig, $erife
gAGBAN'rn da istifasryla bogalan meclis Uyeli!ine GUlgah ARIKAN AKANDERE g0revlendirilmigtir.
2-5393 saytlt Belediye Kanunu'nun 49. Maddesinin 2. Frkrasr gereoi "Birim mudirrltigir ve Ustu
yOnetici kadrolanna yaptlan atamalar ilk toplantrda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur" hUkmUne
istinaden
Hakan KEF lgletme ve lgtirakler Muduru

Sinan SUNAR Bastn Yaytn ve Halkla lligkiler Mtldirrij olarak atamalafl yaprlmrstrr."diyerek Meclisa
Bilgilendirdi.

Giindeme ilave edilmesi istenilen dnergeleri tek tek okundu ve ;
- Kutahyamtztn adrnr duyuran, tanrtrmrnr yapan her turlu, kultUr, sanat, turizm ve tanrtrm etkinlikleri
gergevesinde Mustafa Kalyon'un " Son Osmanlrlar" ve "Selguklu- Germiyan ve Osmanlt Eserleri" adll
kitaplannrn basrmr,

- Zabtta ve ltfaiye hizmetlerinde fiilen galr$an personele 2016 yrlrnda odenecek maktu fazla mesai
ircretinin tespit edilmesi,

-

Belediyemizce 2016

yrl

itibariyle ihdas edilen 2 adet mirdurluSe ana hizmet binamtzda yer

bulunmadtgtndan, muhtelif yerlerde tahsis edilen tagrnmazlan mrzrn tahsislerinin iptal edilmesi,

- Belediyemizin AB hibe fonlarrndan yararlanarak kurdugu Kadrn lg Geligtirme lVlerkezi'nin
buyilmesi, hibe ve kredilere bagvurabilmesi, hizmetlerinde daha bagarrlr olabilmesi igin; mali aEtdan Sosyal
ve lktisadi lgletme Birimi'ne, ldari agrdan K[rltur ve Sosyal lgler Mi.]durlugtr'ne baglanmasr,
- Devlet Demir Yollan lgletmesi genel MUdUrlUgU 7. BOlge MUdilrlUgii ile Belediyemiz arasrnda
lmzalanan mutabakat gere!i Belediyemiz srnrrlarr igerisinde 5 bdlgedeki hemzemin gegitlerin alt ve Ust
gegite d0nugtilrUlmesi hakkrnda kamulagtrrma iglemleri,
- 5957 Sayrl Hal Kanunu gere$ince alnacak 2016 yrh teminat bedellerinin tespiti,
- ENKA Pazarlama lhracat ltnatat R.9' nin daveti uzerine, yol ekipmanlaflnrn Danimarka ve isveE
fabrikalanna 01 .02.2016 - 05.02.2016 tarihlerinde inceleme yapmak trzere Destek Hizmetler Miidlirii
lsmail YA$A'nrn gdrevlendirilmesi ve kanuni harctrahlartntn Belediyemizce kargtlanmast,
- llirniz Merkez Okgu Mahallesi 3670 ada 8 parselin bulundulu alanda, ilave imar planr yaprmr
- llimiz Merkez Bolcek Mahaltesi 3939 ada, 12 parselde lmar Planr on izni talebi,
- llimiz Merkez Okgu Mahallesi, J23b09b3c-d pafta,3729 ada, 19 parsel gi.ineyinde bulunan
sahada imar planr degi$ikligi,
- llimiz Pirler Mahallesi 28 Pafta, 106 ada, 57 parseldeki tagrnmazrn kamulagtrrrlmasr
- KUtahya Spor Kulubirne yardrm yaprlmasr konularrnrn gilndeme ahnmasrna oy birli$i ile karar
verildi.
- Meclis Uyelerimizden MHP Grubunun vermig olduSu 05/01/2016 tarih ve 0.2016/1 sayfi "Bazt
cadde ve sokaklarda trafik ve park sorunu" konulu onerge okundu ve gundeme alrnmasrnr oylamaya
sundu, igaretle yaprlan oylama sonucunda i.iyelerden, KAMIL SARA9OGLU, MEHMET OZDoGAN, NURi
QETIN, GALIP GULTEKIN, CAFER CIHAT CEYLAN, BANU AKALINOGLU, OMER FARUK DURIMAZ,
HALIT O6UZ ATAKAN, EBUBEKIR ERDO6MU$, MUSTAFA AYDIN, FATMA GUL. FURKAN YILMAZ.
MEHMET NACI PEKCAN, RAMAZAN YILDIRIM, PINAR AKBULUT, SELIM DURMAZ, MUHAMI\iIED
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IKBAL GUNDEM, MURAT HASER'|n "REO" oylanna kargtltk oy goklugu ile gundeme ahnmamasrna
karar verildi.

Bilgi iglem Maidiirliigii'nce hazrrlanan Belediyemiz yaprmt tamamlanan ve devam eden
projeler ile ilgili 2015 yrh betediyemiz gallsmalarlna ait video gdsterimi yaptldt;
Strastyla gundem maddelerine geqildi ve
GUNDEM|N I.MADDES|NiN:

5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 25'nci maddesi gerelince Oenetim Komisyonu'na gizli oyla en
az iig, en gok beg Uyenin segiminin yaprlmasr konusunun mtrzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanl bu
konu hakirnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan muzakerelerden sonra
(Mectis Baska oylainn saymt iQin tasnif heyetinin olugturulmasrn istedi ve tasnif heyetine Ptnar
AKBULUT,Yusuf SOKMEN'i garevlendidi) konuyu oya sundu ve;
5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25'inci maddesine istinaden, yaprlan gizli oylama sonucuna g0rei
Denetim Komisyonu Uyeli$ine;
'l- Nuri 9ETIN-23
oy,
2- Halit O$uz ATAKAN 23 oY,
3- Mehmet. Naci PEKCAN-23 oY,
19 oy,
4‑Sa‖ h OZDEN
oy'la seqilmig olup;
5- Mustafa EROL-19
Denetim Komisyonun'da uzman kiginin g0revlendirilmesine gerek olmadt$tna, seqilen komisyonun
gahgmasrnr krrkbeg (45) i9 gUnU iginde tamamlayrp buna iligkin raporunu mart aylnln sonuna kadar Meclis
Bagkanhgr'na sunmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 2.MADDESiNiN:
2016 yrll sdzlegmeli personel Ucretlerinin tespiti konusunun muzakeresi oldu$unu belirten Meclis
Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan mUzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;
Betediyemizce Sozlegmeli Personel qalgtrnlmasr ve Ucretlerinin belirlenmesi konusunda 5393
Sayrlr Belediye Kanunu'nun 49.maddesinin 3.ftkraslnda;
"sdzlegmeti otarak istihdam edileceklere ,denecek net Acret, sAz konusu kadro unvant igin biinci

derecenin biinci kademesi esas alnmak suretiyle 657 sayh Devlet Memudan Kanunu'na gAre |c-spit
toplammn net tutannn yt)zde 25 (%25) fazlasnt geQmemek tizere Belediye
editecek her tdtl
^demeler
Meclisi karanyta betidenir. Genel hi)kiimlere gdre biinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro
unvanlan igin ise o kadro unvantndan ihdast yap mry en yiiksek kadro derecesinin biinci kademesi esas
altnr ve yap acak Ademenin azami tutan yukanda belirtilen usule g1re tespit olunur." hikmti uyartnca;

Belediyemiz bilnyesinde 2016 yrllnda ekli cetvelde gosterilen mevcut kadrolar karsrh0r

galtgttnlmast uygun gOriilenler ile ihtiyag duyulmast halinde yeni s0zlegmeli personel gallgtlrllmasl halinde
ekli cetvelde sunulan Tam Zamanl Sdzlegmeli Personel Ucretlerinin aynen kabulUne oy birli$i ile karar
verildi.
,

cUNoEMiN 3.MADDESiNiN:
Aile ve Sosyal Politikalar h MUdurliiou Sosyal Hizmet Merkezi E0itim ve Danrqmanltk Blriminden
hizmet alan (Sokakta galtgan/galtgttnlan ve risk altrndaki qocuklar) 35 gocuSun okullartna devamhhklarrnda
ve kurumlannda gergeklegtirilen aktivitelere katrImlaflnrn sa$lanmasr ve takibi igin ulagtm yardtmt
yaprlmasr konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Aile ve Sosyal Politikalar ll Mudurlugu Sosyal Egitim Hizmet Merkezi Mududuqu'nun 16j22015
tarih ve 1 166 sayrh yazrlan gorugulmug olupi
Aite ve Sosyal PollJikalar ll Mudurlugii Sosyal Egitim Hizmet Merkezi E$itim Danrgmanlk
Biriminden hizmet alan (sokakta gahgan/galgtrnlan ve nsk altrndaki gocuklar) 35 qocugun 5393 Saytlt
Belediye Kanunu'nun 14 ve 75 maddelerine istinaden okullanna devamlrlrklan nda ve kurumlarlnda
gerqeklegtirilen aktivitelere kattltmlannrn saglanmasr ve takibi igin haftaltk 12 biniglik gehir i9i ulagrm
yardrmr yaprlmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.
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GUNDEMiN 4.MADDESiNiN:

Belediyemiz Sosyal ve Yardrm lgleri Mudurlugunce gelir durumu iyi kigilere yaprlacak olan evde
temizlik hizmetinin gelir tarifesine eklenmesi konusunun oldu$unu belirten Meclis Bagkant bu konu
hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mtizakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve:
Belediyemiz taraftndan kimsesiz, yagh, ihtiyag sahibi durumda olan kigi ve ailelere ucretsiz evde
temizlik hizmeti verilmekte olup; bazr vatandaglanmrz; ekonomik durumu iyi olmastna ra$men evde
temizlik hizmeti alma noktastnda srktntr gektioini drgarrdan bu hizmeti profesyonelce yapan gUven verici
kigi ve firma bulamadr!rnr ifade ederek trcreti mukabilinde belediyemizden evde temizlik hizmeti talep
etmektedirler.
Gelir duzeyi (Sosyal destek verilebilirlik srnrn uzerinde ) iyi olan vatandaglanmrz i9in evde temizlik
Ucretinin temizlik malzemesi harig olmak 0zere 150,00 (Yuz Elli) TL (KDV dahil) olmasrna;
Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih ve 440 sayrlr kararr ile kabul edilen 2016 yrlr gelir tarifesinin
"Evde Temizlik Ucreti" baglr!rna eklenmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlioi ile karar
verildi.
GUNDEM|N 5 .MADoESiNiN:

llimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun olduounu belirten Meclis
Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;
gehrimizde bulunan Ahmet DERIN Caddesi isminin Ahmet Derin Bulvan olarak degigtirilmesi,
Enne Mahallesinde bulunan isimsiz caddelere isim verilmesi ve $ehrimizin muhtelif Mahallelerinde
bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylr incelenmek ozere Arastrrma ve
Tanrtrm Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.
GUNDEMiN 6.MADDEsiNiN:

Belediye Meclisinin 0111212015 larih ve 444 sayrh karan ile Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonuna
havale edilen isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu
konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisinin 01.12.2015 larin 444 sayrll kararr ile Arastrrma ve Tanrtrm Komisvonu'na
havale edilen $ehrimizin muhtelif mahallelerinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili
komisyon raporu incelenmig olup;
-Kuman Mahallesinde isimsiz bulunan caddelerc "Qolak Omer Caddesi, Karaoglan lbrahim
Caddesi, Kasap Ahmet Caddesi, Haq Siileyman Caddesi " isimlerinin verilmesine,
-Kuman Mahallesinde isimsiz sokaklara "1.Kumart Sokak, 2.Kuman Sokak, 3.Kuman Sokak,
4.Kumart Sokak, S.Kuman Sokak, 6.Kumart Sokak, T.Kuman Sokak, S,Kuman Sokak, 9.Kumart
Sokak, 10.Kuman Sokak " isimlerinin verilmesine,
-Dumluprnar Mahallesinde isimsiz bulunan sokaklara "1.Nil Sokak, 2.Nil Sokak ,3.Nil Sokak"
isimlerinin verilmesine,
-$air $eyhi Dumluprnar Mahallesi, Dumluplnar Universitesi Merkez KampUsU kargrsrnda isimsiz
bulunan sokakla? "l.Beyaz Lale Sokak, 2.Beyaz Lale Sokak, 3.Beyaz Lale Sokak, 4.Beyaz Lale
Sokak, S.Beyaz Lale Sokak, 6.Beyaz Lale Sokak" isimlerinin verilmesine,
-Kirazprnar Mahallesi, Dumluprnar Universitesi, Merkez KampUsU kargrsrnda isimsiz bulunan
sokaklara "l.Katadeniz Sokak, 2.Karadeniz Sokak, 3.Karadeniz Sokak, 4.Karadeniz Sokak,
S.Karadeniz Sokak, G.Karadeniz Sokak, T.Karadeniz Sokak, S.Karadeniz Sokak' isimlerinin
verilmesine,
-Kirazprnar Mahallesi, Dumluprnar Universitesi, Merkez KampusU kargrsrnda isimsiz bulunan
sokaklara "l.Akdeniz Sokak, 2.Akdeniz Sokak, 3.Akdeniz Sokak, 4.Akdeniz Sokak, S.Akdeniz
Sokak,B.Akdeniz Sokak, T.Akdeniz Sokak, S.Akdeniz Sokak, 9.Akdeniz Sokak, lO.Akdeniz Sokak,
1 l.Akdeniz Sokak" isimlerinin verilmesine,
-Klrazprnar Mahallesi, Dumluprnar Universitesi, Merkez Kampusu kargrsrnda isimsiz bulunan
caddelere "Semerkant Caddesi, Mostar Caddesi, Mohag Caddesi" isimlerinin verilmesine,
-Kirazprnar Mahallesi, Dumluprnar Universitesi, Merkez KampusU karglsrnda rsimsiz bulunan
bulvarlara "Melikgah Bulvan, $eyh gamil Bulvan" isimlerinin verilmesine,
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-Andrz Mahallesi, Dumluplnar Universitesi, Merkez KampUsii kargtstnda isimsiz bulunan sokaklara
"1.Ege Sokak, 2.Ege Sokak, S.Ege Sokak" isimlerinin verilmesine,
-yoncalt Mahallesinde isimsiz bulunan Sokaklara "6rnek Sokak, San Sa/luk Sokak" isimlerinin
verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

-

GUNDEMiN T.MADDESINiN:

Belediyemize ait yeni logo tasarlanmasr igin yanlma dUzenlenmesi ve 1 . olan esere 10.000 TL
odijl verilmesi konusunun'oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardtndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun lS.maddesi (n) fikrasr "Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve
benzerleine ad vermek; mahatle kurutmag, kaldrnlmag, bidertiilmesi, adlanyla srnulanntn tespiti ve
degigtiitmesine karar vemek; betdeyi tanftw amblem, flama ve benzeieini kabul etmek." ve 8'l.maddesi
"Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzederine ad veilmesi ve beldeyi tanfto amblem, flama
ve benzederinin tespitine iliskin kararlarda; belediye meclisinin Aye bm say,.snm salt Qogunludu,
bunlann degigtiilmesine iligkin kara arda lse meclis iiye tam saylsnn Ugte iki gogunluQunun kararr
a

ran

r......."

h,Jkmu gereoince;

Gelenekten beslenerek kendini gelece$e ta9ryan kurulugun ve kurtuluiun yagandtgt, sUrekli
yenilenen genglegen, hem kUlturel hem tarihi de$erleri, hem 9agda9 nitelikleriyle yUksek yagam
standartlalna sahip ve Ornek bir gehir olma yolunda kendini sUrekli geliltiren Kutahya'nrn bu dzelliklerini
yansttacak ve Belediye logosu olarak kullanrlacak ozgUn bir amblem/logo igin logo tasartm yarrsmasr
yaprlmasrna;

yalgma sonucunda

1

.

olan esere 10.000,00 TL (OnbinTUrkLirast) Odlrl verilmesine i$aretle

yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.
GUNDEMiN S.MADDESiNiN:

Belediyemiz Yeni Kultilr ve Ticaret Merkezi'ne "Hezar Dinari KUltur Merkezi" isminin verilmesi
konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt g6sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan miizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 18. ve 81 , maddeleri geregince, Selguklu Hitktimdarlartndan
KUtahya'yt Fetheden Komutan Hez6r Dinari isminin, Kiltahya Belediyesi Yeni KUltUr ve Ticaret Merkezi'ne
verilerek yeni isminin "K tahya Belediyesi Hezdr Dinari KiiftAr Merkezi" olarak degigtirilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN g.MADDESiNiN:

ltimiz Merkez, Meydan Mahallesi, 23 pafta, 126 ada,4 parselde imar planr degigiklioi konusunun
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz Merkez Meydan Mahallesi, 23 pafta, 126 ada,4 parselde imar planr degigikligi, mUracaat
dosyasr incelenmig olup, yaprlan gorugmeler sonucunda;
24.11.2015 tarih, 521 1 kayrt nolu dilekge et0d edilmiqtir. Sdz konusu dilekgede; Meydan Mahallesi,
pafta,
126 ada,4 parselde imar plant degigikligi yaprlarak konut alanrna gevrilmesi talep edilmektedir.
23
Meydan Mahallesi, 23 pafta, 126 ada,4 parsel alanrnda uygulama imar planrnda Belediye Hizmet
Alant, Bitigik nizam 3 kat konut alant ve yol alanr lejandlr sahalar bulunmaktadtr. Belediye Hizmet Alant
le.landlt sahanln konut alantna donUgtUrUlmesi halinde donatr alanr miktart azalacagtndan ve yogunluk
artrgr meydana geleceginden dolayr; Meydan Mahallesi, 23 pafta, 126 ada,4 parselde talep edilen imar
planr degigiklioinin reddine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
GUNDEM|N

1

O.MADDESINiN:

llimiz Merkez, Lala HUseyin Paga Mahallesi, 21.M.4 pafia,2862 ada,1-2 parsel alantnda imar planr
degigikligi konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt g0sterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz Merkez, Lala Hoseyin Paga Mahallesi, 21.M.4 pafta,2862 ada, 1-2 parsel alantnda imar planr
degigikligi, muracaat dosyasr incelenmig olup, yaptlan gOrUgmeler sonucunda;
25.11.2015 tarih, 5246 kayrt nolu dilek9e ettrd edilmigtir. Lala Huseyin Paga Mahallesi, 21 .M 4 pafta,
2862 ada,1-2 parsel alanrnda uygulama imar plantnda 5 m. on, 3 m. yan bahge alanll, TAKS: 0.30, KAKS:
0.90, Aynk Nizam 3 kat konut lejandh alan bulunmaktadlr. Soz,,(onusu alanda naztm imar planmda

騎
謝鰐
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Geligme konut alanlan (algak yogunluk) lejandh alan bulunmaktadrr. Lala HUseyin Paga Mahallesi, 21.M.4
6n, 3 m. yan bahge, TAKS: 0.30. 11qKS:
iatti, ZAAZ ada, 1-Z parset atininOa yaprlagma kogullarrnrn 5 m.yonelik
u^ygulama imar planr degiQikli0i ve
b.SO,'nynf Nizam 2 iat, H: 8.50 m., T2 olarak degigtirilmesine

itgiti'nairm imar ptanr degigikliginin (UlP-9420,31 - NIP-9422,35) ; 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b
ni'aAOesi uyaflnca onaylinmairna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi'
GUNDEM|NI 1 .MADDESiN|N:

Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih, 371 sayrlr karan.ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta' 159
ada, 106 parselde bulunan Karakol Alanr lejandh sahantn lbadet Yeri lejandll alana donuqturulmesine
yonelik askr suresi iqinde gelen ll Emniyet
Vonifif, ZdSO_f ve 2S50_A nolu imar ptani OegiSiftigine
irtuJulugu'ntin 05.'l1.2O15tarih,9'1760 sayrlr yazrst ve 19.10.2015 tatih,4627 kayrt nolu dilekqe ile askt
suresi d;gtnda gelen Defierdarhk Milti Emlak Mud0rlugu'nun 18.11.2015 tarih, 12233 sayrll yazrslnln
degerlendirilmesi konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanl bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan milzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih, 371 sayrh karan.ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159
ada, 106 parielde bulunan Karakol Alanr lejandl sahanrn lbadet Yeri lejandl alana donusturulmesine
plani degigiftigine yonelik askr suresi iginde gelen il Emniyet
VOn"fif, ZSSO_f ve 2550_A nolu imar
it4uai:1UgU,ntin 05.11.2015tarih,91760 sayrh yazrsr ve 19.10.2015Larih,4627 kayrt nolu dilekqe ile askl
suresi digrnda gelen Defterdarlk Milli Emlak Mudurlugu'ntin 18.11.2015 tarih, 12233 sayrlr yazrsrnrn
degertend'irilmesi konusunun daha detaylt incelenmek Uzere lmaf ye Bavlndlrllk Komisvonu'na havale
ediimesine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
GUNDEM|N

1

2.MADDESINiN:

Toprak Koruma Kurulunda goriigtllmekte olan; Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarih,463 sayrlr ve
02.04.201i tarih, 183 sayrl karan ile imar planr yaprmr igin on izin verilen Bolcek Mahallesi yerleqik
alantna birlegik sahalaln tekrar degerlendirilmesi konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanl bu konu
hakktnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;
Toprak Koruma Kurulu'nda gorugulmekte olan; Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarih,463 saytlt ve
O2.04.201i tarih, 183 sayrl kararr ile imar planr yaprmr igin dn izin verilen Bdlcek Mahallesi yerlegik
alanrna birlegik sahalann iekrar degerlendirilmesi, dosyast incelenmig olup yaprlan g0ruimeler sonucunda,
Toprak Koruma Kurulu'nun 16.'11.20'15 tarihli toplantrsrnda Belediye Meclisinin 0211.2012 latih.
463 sayrlr kararr ve 02.04.2013 tarih, 183 sayrlr karari ile imar planl yaprmr igin on izin verilen Bolcek
Mahallesi yerlegik alantna birlegik sahalarrn tekrar degerlendirilmesi istenmigtir. Konu etLid edilmigtir.
Belediye Meclisinin 02.11.2012 larih, 463 sayrlr kararr ile; Bolcek Mahallesi yerlegik alanrna birle$ik
sahaljrda plan butilnlilountin saglanmasr agrsrndan konut ve kentsel sosyal teknik altyapl alanlarl olarak
ilave imar planr yaprmr-igin 6n izin verilmigti. SOz konusu sahantn bir bolumunde ise Belediye Meclisinin
O2.04.201i tarin, tga sayrl karan ile Konut Drgr Kentsel Qalrgma Alanlarl..ve kentsel sosyal teknik altyapr
alanlal olarak ilave imir planr yaprmr igin tekrar On izin verilmigti. On izin verilen sahalar Bdlcek
Mahallesi'nden gegen kanal ve yolun olugturdugu hat srnrr kabul edilerek; bu stntr ile kent imar planlart ve
Bolcek MahallJ yerlegik alanr arastnda kalan planstz sahalardan meydana gelmekte olup; toplamda
yaklagrk 52 hek[ar bUyt]klugUndedir. On izin verilen sahalarrn 5403 sayrll Toprak Koruma ve Arazi
kullanrmr Kanunu'nun i3. m,ddesi (d) bendi gereQince tanm drgr amagla kullanrlabilmesi igin 04.11 2'013
tarih, 6680 sayrll yazrmrzla ll Grda, Tanm ve Hayvancrhk Mudurlilg0'ne miiracaat edilmigtir. Diger taraftan,
daha 6nce kent butunune yonelik imar planlan ile Dumluptnar Universitesi Yerleqik Alanl arastnda,
Tavganlr Karayolu Qevresi liave Nazrm ve Uygulama lmar Planr galtgmasl kapsamlnda 1. ve 2. etap
aragirrma srnrir iginie kalan sahalann 5403 sayrlr Toprak Koruma ve Arazi Kullanlml Kanununun 13.
maddesi (d) bendi geregince taflm drgr amagla kullanrlmastna Tartm ve Kdyigleri Bakanltgt Tartmsal
[Jretim ve Geligtirml Genel Mi]dUrlU$ii'nun 01.09.2006 tarih, 65707 sayrh yazrsr (1 . etap igin) ve
21.03.2007 taritr, '1158 sayrh yazrsr (2. etap igin) ile izin verilmigti. Tartm dtgr amagla kullantlmastna izin
verilen bu sahalarrn bir ktsmtntn, yukanda agrklanan B0lcek Mahalle yerlesik alanlna birleqik 6n izin verilen
yaklagtk 52 hektarltk sahanrn bir krsmrnr da kapsadr$r tespit edilmigtir. Dolaytstyla, yukanda aqrklanan
bOlcek Mahallesi yerlegik alantna birlegik on izin verilen yaklagrk 52 hektarlk sahanrn bir ktsmtntn daha
6nce talm OrSr amagtj kullantlmastna izin verilmig olmalrna ialmen; sehven yaprlan hatadan dolayr ll
Grda, Tarrm ve Hayvancrhk Mirdurlugu'ne 04.11.2013 tarih, 6680 sayrlt yaztmtzla mtiracaat edilen saha
igerisinde tekrar yer aldtgt gdrulmugtur. Bu nedenlerle Toprak Koruma Kurulunda goru9ulmekte olan;
t5elediye Meclisinin 02.11.2012 tarih, 463 sayrlr kararr ve 02.O4.2013 tarih, 183 saytlt karart ile imar plant
yaprmr igin dn izin verilen Bolcek Mahallesi yerlegik alanrna birlegik yaklaqtk 52 hektarllk sahanrn tekrar
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de$erlendirilerek; bu saha igerisinde daha Once tanm drgr amaqla kullanllmaslna izin verilen kesimlerin
grkanlmasr gerekmektedir. Buna gore:
'
On Lin verilen sahalardai Bdlcek Mahalle yerlelik alanr ile DSI Makine lkmal Tesisleri araslnda
kalan yaklagtk 16 hektar bUyuklulUndeki sahanrn kuzey bolilmunu olugturan yaklagtk 10.8 hektarlrk kesim,
Tavganlt Karayolu gevresi 1. ve 2. etap ilave imar plant galtgmasr kapsamtnda daha once tarlm
drgr'amagla kullanrlmasrna izin verildiginden; bu krsmrn tanm drgt amagla kullanllmast talep edilen yaklaqlk
52 hektarlrk sahadan gtkartlmastna;
On izin verilen sahalardan Bolcek Mahalle yerlegik alanr ile imar planlnda ll MirftUlUgU Tesisleri ve
Agaglandtnlacak Alan lejandh sahalar arasrnda kalan yaklagrk 11.2 hektar btiyilklUgUndeki sahanrn
fu-zeydogu bottimUnii otuituran yaklagtk 3.5 hektarlrk kesim, Tavqanlr Karayolu Eevresi 2..etap ilave imar
planigaligmasr kapsamrnda daha 6nce tanm drgr amagla kullanrlmastna izin verildiQinden; bu krsmln tarrm
52 hektarlrk sahadan glkarllmasrna;
drgr
- amagla kullantlmast talep edilen yaklaqlk
aLteOiye Meclisinin 02.04.2013 tarih, 183 sayrlr kararr ile Konut Dtgt Kentsel Qallgma Alanlarr ve
kentsel sosyaiteknik altyapr alanlan olarak ilave imar plant yaptmr igin verilen 6n iznin iptal edilmesine,
Dig6r 6n izin veiilen sahalar sabit tutularak; soz konusu B6lcek Mahallesi yerlegik alanrna birlelik
igerisinden, yukarrda aqrklanan nedenlerle grkarllan, toplam '14.3
yaklagrk
-neftaitrX 57 hektar buyilkltlgundeki saha
saha grkalldrktan sonra geriye kalan toplamda yaklaqtk 37.8 hektarllk sahanln konut ve kentsel
sosyal teknik altyapr alanlan olarak ilave imar planr yaprmr igin 5403 sayrh Toprak Koruma ve Arazi
Kulianrmr Kanunu'nun 13. maddesi (d) bendi gere$ince tanm dtqt amaqla kullanrlabilmesi igin Toprak
Koruma Kuruluna miiracaat edilmesine;
Bu hususlara ilave olarak; halihazrrda yaprlagma oldugu tespit edilen Bdlcek Mahallesi, 3987 ada,
iOB, 1Og nolu parsel alanlarrnrn (yaklagrk 0.19 hektaQ konut olarak ilave imar planr yaplml igin 5403 sayrlr
Toprak Koruma ve Arazi Kullanrmr Kanunu'nun 13. maddesi (d) bendi gereoince tarlm dlgl amaqla
kullanrlabilmesi igin Toprak Koruma Kuruluna m0racaat editmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda
oy birli$i ile karar verildi.
GUNDEM|N

1

3.MADDES|NiN:

llimiz Merkez, Bdlcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 254 ada, 1 parsel alantnda imar planr deoilikligi
konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz Merkez, Bolcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 254 ada, 1 parsel alantnda imar plant degigikligi
konusunun daha detaylt incelenmek Uzere lmar ve Bavtndtrltk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN I4.MADDESiNiN:
llimiz Merkez, Saray Mahallesi, 3 pafta, I ada, 10 parsel alanrnda imar planr degigikligi konusunun
otdugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardlndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz Merkez, Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 10 parsel alanrnda imar plant degigiklili konusunun
daha detaylt incelenmek tlzere lmar ve Bavrndrrhk Komisvonu'na havale edilmesine ilaretle yaprlan
oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMIN IS.MADDESiNiN:

llimiz Merkez, Saray Mahallesi, 3 pafta, I ada, 16 parsel alanrnda imar planr deSigikli$i konusunun
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve
yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
'
llimiz Merkez, Saray Mahallesi, 3 pafta,9 ada, 16 parsel alanrnda imar planr degigikliqi konusunun
daha detaylt incelenmek Uzere lmar ve Bavrndrrhk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yapllan
oylama sonucunda oy birliSi ile karar verildi.
GUNDEMiN 1 6.MADDESiNiN:
llimiz Merkez, Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 31 parsel alanrnda imar plant degigikli$i konusunun
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile bidikte bilgi verilmesinin ardtndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz Merkez, Saray Mahallesi, 3 pafta, I ada, 31 parsel alanrnda imar planr deligikli$i konusunun
daha detaylt incelenmek Uzere lmar ve Bavrndrrlrk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yaptlan
oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
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GUNDEMiN .I T.MADDESiNiN:

llimiz Merkez, Bolcek Mahallesi, 3976 ada, 32 parsel alanrnda imar planl deligikli!i konusunun
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve
vaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei

llimiz Merkez, Btilcek Mahallesi, 3976 ada, 32 parsel alantnda imar planr de$igikli$i konusunun
daha detaylt incelenmek Uzere lmar ve Bavrndrrhk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yapllan
oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN Is.MADDESiNiN:

llimiz Merkez, lstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada,8-34 parsel alantnda imar plant de$igikli$i
konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve vaotlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Itimiz tvterfez, lstiklat Mahallesi, 61 pafta, 402 ada,8-34 parsel alanrnda imar planr de0igikli9i
konusunun daha detaylt incelenmek Uzere lmar ve Bavtndrrltk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy biAigi ile karar verildi.
GUNDEMiN I g.MADDESiNiN:

llimiz Merkez, Servi Mahallesi, 19 pafta,665 ada, 153 parsel alantnda imar planl degigikli0i

konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt gtisterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz Merkez, Servi Mahallesi, 19 pafta,665 ada, 153 parsel alantnda imar plant degigikligi
konusunun daha detaylt incelenmek Uzere lmar ve Bavtndtrltk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 20.MADDESiNiN:

llimiz Merkez, Bdlcek Mahallesi, J23b09b2c pafta, 3976 ada, 30 parsel alanrnda imar planr
de6igikligi konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardtndan ve yaptlan miizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz Merkez, Bolcek Mahallesi, J23b09b2c pafta, 3976 ada, 30 parsel alanrnda imar plant
degigikligi konusunun daha detaylt incelenmek Uzere lmar ve Bavrndlrllk Komisvonu'na havale edilmesine
igaretle yapllan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi

cUNDEMiN 2t.MADDESiNiN:
llimiz Merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 1463 ada, 3-4 nolu parsellerde imar plant de0isikllOi
konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakklnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

'

llimiz Merkez, Ytldtlm Beyazrt Mahallesi, 1463 ada, 3-4 nolu parsellerde imar planr

degigikligi konusunun daha detayh incelenmek iizere lmar ve Bavrndtrltk Komisvonu'na havale edilmesine
igaretle yaprlan oylama sonuqunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 22.MAODESiNiN:
llimiz Merkez, Ytldtflm Beyaztt Mahallesi 18.O.1-19.O.4 pafta, 1936 ada ,142 parselde imar planr
degigikligi konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardtndan ve yapllan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz Merkez, Ytldrrrm Beyazrt Mahallesi, 18.O.'l-'19.O.4 pafta, 1936 ada, 142 parselde imar plant
konusu gortlgulmui olup, yaprlan g0rUgmeler sonucunda;
deOigikli0i
- - frl[Oudugumtize
iletilen, 28.12.2015 tarih, 58'll kayrt nolu dilekge; "Kiitahya ili Yrldnm Beyazt Mah.
pafta,
1936 ada, 142 parselde bulunan tagnmazrma otel yapmak istiyorum. sagak
19.0.4-18.0.1
seviyesinin kat adedi sabit kalmak $afu ite Zafer Kalknma Ajansndaki kat yAksekliQi kadar yikseltilmesini

-

,st yorum. " Seklindedir.

SOz lionusu, Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 1936 ada, 142 nolu parsel alanrnda; 1/5000 olgekli Naztm

lmar Planrnda Askeri Alanlar lejandh saha, 1/1000 6lgekli Uygulama lmar Planrnda ise Ticaret ve Otel
Alanr Hmax:13.50 m, (4 Kat), (TAKS:0.35, KAKS:1.40) lejandlt alan bulunmaktadtr.
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Plan degigikligi ile, soz konusu parselin; Ticaret ve otel Alanr, (TAKS:0.35, KAKS:1.40) sabit
,,Otel
Hmax:l3.50 m,
tutularak,
iapilmag halinde, Hmax:20.00 n, (4 Kat), Otel yap mamast halinde,
planr
ve ilgili
deligikligi
y6nlerindeki
imar
uygulama
(4 Kat)'t,r." SeitinOe plan notunun olugturulmasr
lmar
y6nlerindeki
yaprlmasr,
Nazlm
ve
Uygulama
iISOOO otCefti Nazrm lmar Plantnda da degiqikliklerin
uyarrnca
maddesi
8/b
Planr deligiklisinin (ulP-g421,22 - NIP-9422,36) , 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun
.

onaylanmasrna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 23.MADOESiNiN:

2

parsellerde lmar Planr de$igiklili
gdsterisi
ile birlikte bilgi verilmesinin
konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz Merkez, lnk6y Mahallesi 5052 pirsei ue 4258 ada 2 parsellerde lmar Planr deQigikligi
konusunun daha detaylr incelenmek trzere lmar ve Bavrndtrltk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

llimiz Merkez, lnkdy Mahallesi 5052 parsel ve 4258 ada

GUNDEMiN 24.MADDESiNiN:

llimiz Merkez, Gaybiefendi Mahallesi J23b10b 3a paftada yol ve kavgak alant duzenlenmesi
konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakklnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz Merkez Gaybiefendi Mahallesi J23b10b3a paftada yol ve kavgak alanr duzenlenmesi konusu
gOrUgtilmUi olup; yaptlan gortlgmeler sonunda;
Daha 6nceden lmar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'muzun 20.10.2015 tarihinde yapmtq oldugu
toplanttstnda Tavganh yolu Uzerinde yol alant ve kavgak dUzenlenmesi konusu gOrUqUliip, Fen lgleri
MUdUrlUgUne iletilmesi ve Fen lgleri aracrlr0ryla Karayollan 14. B0lge MUdUrlUgii'ne iletilmesi uygun
gorulmUatu. Bahse konu galtgma Karayollan 14. B6lge Miidirrlugu'ne iletilmig olup; Karayollarr 14.Bolge
tvtUAUnUgU'nUn 16.1'1.2015 tarih 224043 sayth yaztlartnda " ... planm yazmE ekinde g\nderildigi $ekilde
revize edilmesi (Kdtahya Tavganh yolundan tek $eit ve rotary Qapmn 14 m alnmast hususu) gerekli
gArtilmekte olup sdz konusu dtizenlemenin gercktirecedi imar deAigikligi kamulagtrma iglei ve kavsak
imalatnrn idaremizden izin ahnarak Belediyenizce yarylmas..." geklindedir.
Karayollan 14. BOlge MUdUTIUEU'nUn yazrlannda belirtilen degigikliklerin. dUzenlenerek yol ve
kavgak alanl imar planr degiqikliginin (UlP-9420,32 - NIP-9422,37) ; 3194 sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b
maddesi uyannca onaylanmaslna igaretle yapllan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 25.MADDESiNiN:

llimiz Merkez, Yeni Bosna Mahallesinde kullanrlmayan atrl vaziyette bulunan okul binalartntn
bulundu$u alana, Belediye hizmet alanr dirzenlenmesi konusunun oldu$unu belirten Meclis Bagkanl bu
konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan mitzakerelerden sonra

'

konuyu oya sundu ve;

llimiz Merkez Yeni Bosna Mahallesinde Mevzi Uygulama lmar plant yaprmr ile ilgili muracaat

konusu goriig0lm0g olup, yaptlan gorugmeler sonunda;

Yeni Bosna Mahallesi'ndeki eski okul binalannrn bulundu$u alan ile ilgili olarak 04/11/2015 tarih

2753 sayrh Yeni Bosna Mahalle Muhtarlr$r'nrn dilekgesi etud edilmigtir. lmar ve

Baytndtrltk
Komisyonu'muzun 17.11.2015 tarihli toplantrsrnda uygun goriilen Mevzi Nazrm ve Uygulama lmar Planr
hakkrnda; Milli Egitim Mudurl0gu'nden g0ru9 altnmast Komisyonumuzca istenmigti.
lt Milli Egitim Mudurlugu'nUn konu ile ilgili 1011212015 tari E.12719432 sayrI goruS yazrsr etod
edifmigtir. SOz k-onusu yazrdi '... eski okul binalannn butundugu alann Belediye Hizmet Alant (idari.
Sosyal ve Kiitti)rel Mei<,ez) olarak ptanlanmas yOn1ndeki lmar Plantntn, ileiki y lada okul yapmrna
ihtiyag duyuldugunda , okul yap abilecek alann aynlmas kaydtyla uygulanmasrnda MddutaAamazce
saknca goralme mektedrr. " denilmektedir.
S0z konusu eski okul binalanntn bulunduqu alan Belediye srntrlart dahilinde Yeni Bosna Mahalle
Yerlegik alanlan igerisinde, nazlm ve uygulama imar plansrz alanlarda kalmaktadtr. Bahse konu Yeni
Bosni Mahalle Yeilegik Alanlannda lmar Planr gahgmasr igin kurum ve kurulug gdru$leri etud edilmigtir. il
Milli Egitim Mudurlogu'nun gorugune istinaden de; Yeni Bosna Mahalle Yerlegik Alanr Nazrm ve Uygulama
imar planr yaprmr gallgmasrnda mahalle igerisinde yeni okul alant ditzenlenebilecektir.

臥

,
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Yeni Bosna Mahalle yerle$ik alantnda eski okul binalaflntn bulundugu alanda; Belediye Hizmet
Alanr (ldari sosyat ve Kutturet M6rkez),(T.A.K.s:o.so k.e.x.s:2.00 serbest-Nizam yenqok:16.50
m. (4
.t/500o-otee!t!
pi"n, ," rirorio orsekti rirevzi
Mevzi
Nazrm
tmar
lf9l
1"1Tfl_9*l:!L:"r.?:,i_y9l!Ideki
uygulama
lmar Planlnrn (UlP-16766 - NIP-16767) , 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyalnca
onaylanmastna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 26.MADDEsiNiN:

llimiz.Merkez,.Ali. Paga Mahallesi 5 pafta 544 ada 163 nolu parsel alanrnda imar ptanr
deoi$iklioi
,konusunun
oldugunu belirten Meclis Bagkanr

bu konu hakkrnda slaf gdsterisi ite oirtitte oirgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz Merkez, Ali Paga Mahallesi 5 pafla,'54i ada, t63 notu parsel alantnda imar planr
degisiklioi
konusunun daha detayll incelenmek itzere lmar ve Bavrndrrhk Komisvonu'na havale
edilmesine igare e
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 2T.MADoESiNiN:

llimiz Merkez, Ylldlnm

_Beyaztt Mahallesi, 91 pafta, 554 ada, 55 parselde imar ptanr deoigikliOi
konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu irakkrnda slayt gcisterisi ile
birliite bigi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz Merkez' Ytldtrtm Beyaztt Mahalleii, gi pafta,55q ada, 55 parselde imar ptant degigikligi
konusunun daha detayll incelenmek uzere lmar ve Bayrndtrhk Komisvonu'na havale
edilmesine igarefle

yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 2s.MADDEsiNiN:
Eskigehir 1. ldare Mahkemesinin , 2015/1231 Karar, 2O1411OO7 Esas Nolu Karanna
istinaden;
Belediye Meclisimizin 05.08.2014 lati , 227 sayrh karanyla Yrldrnm Beyazrt Uanaltesi,
tz.O. 1 17.O.i
paftada karayolu bdlgesinde onaylanan, 2413 iglem nolu imar planr
degigikiiginin iptal eoilmesi konusunun
oldugunu belirten Jvleclis Bagkanr bu konu hakkinda slayt gosterisi ite o'irtitte-bitgi ,"iirr"rinin
ardrndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Eskigehir 1. ldare Mahkemeii'nin , zotsltz3l Karar, 2o14t1oo7 Esas Nolu Kararrna istinaden;
Belediye Meclisimizin 05.08.2014 taih, 227 sayrh kararryla Yrldrnm Beyazrt uanalteit,
tz.O. l-ti.O.i
paftada karayolu bolgesinde onaylanan, 2413 igiem nolu lmar planl degigikliginin
iptal edltmesi dosyasr
incelenmig olup, yaprlan gOrUgmeler sonucunda;
05.08.2014 tadh, 227 sayrh karanyla Yrtdrrrm Beyazrt Mahalesi, 17.0.1,- ^ .B"l"9iV: Meclisimizin
karayolu
bolgesinde,
yol duzenlemelerini igeren, Karayollarr l+. eotge Mudurti.]Ounun
l{ 9t4- !3ftada
26.03.2014 tarih, 53003 sayrh yazrsryla da uygun gorulen projenin, aynr gekilde ,vgrl";,
rmar planlarrna
aktanlmasrna i!ql<-i1 z+ts igrem
uygurama ihar pranr ieQigikrrgi, b*vranriist,. isr<iienri
ioare
-noru
Mahkemesinin 2015t1231 Karat,2o14t1oo7
Esas Notu karanndj i"...1.. ."ptuin taAitiit xi[simrnda yapttan
aynlma kesiminin, mevcut kavga.ktan yaklask^2i7 m sonra ayr maya baglamakta ve taouzuntugunda
bir aynlma S:.!q!. il" yan yoti ig yairyapr'11 m'nin altnda otan bir kury ile baglanmakta otdu|u,
kurp
yanQapmn kug k ormasndan dolayt, otobas, teyler ve kamyon gibi tagtuann\aga
ve
sota donugrei
nizam!
gekilde geryekteg.?.mgdigi ve trafii guvenliQiii aittrcr 'bir
ir'nruru y"pru
zoru.nluluEunun oftaya gt\tgt, d6nns yangapntn az olmasrn-dan dolayt kurp igbrisinde yaitag,x
,
10 metre
geit. geni$ligi olacak Sekilde genigletme yap mas zoruntulugunun 6naya g*itgt,
butnin- ise saz konusu
baflantnrn ters yande de kullan mas sorununu oftaya giardgt ,
gi*itdZ' aia yol zeinde trafik
kazalanntn olugmasrna sebebiyet verebileceQi, ou ndtiytd yapilin uyguiaman,n triril*- girentiAi
ve yot
g?.?melik stald.?nlar! a?anda.n..uygun ormadet,.....';.... dava koiusu mectis
ire karayoru
baQesinde yol d zenlemesine iligkin yap an plan tadilatrntn ula1m ve tranr gave'itigiigii,ndan
sa*,rca
tegkil ettigi, plan tadilatnr yap masn gerektirecek teknik gafttani ve ihtiyagtarin olmiderl yaprtan
taditatn
mevzuata ve standaftlara uygun yap madtQr, plan tadilatintn plantama ie'gehircilik iueieri ite kamu yarart
bakmtndan hukuka uygun olmad4t sonucuna ula$ mrytr. AQklanan nidentefie, dava ionusu igtemin
iptaling, .." denilmigtir.
lTrl planr de-gigikliginde; aynlma qer]gi._il9 yal yola ig yaflgapr 10 metrenin attrnda olan bir kurp ile
ballantt o_ldu$u belirtilmigtir. lmar planr. de$igikliginde Karayoiundan girig (katrtma) otan tubotumoe, refu.l
kallnll0l 15 metre civarlndadlr. Yaptlan plan tadilatrnrn mevzuati uygun yapllmadrgr agrklanmrgtrr.
Ka.rayollan Genel Mi.id0rlU$0'n0n.16.01.2015 tarih, 899't sayrtr yazrsrnd'al imj. prani
oEgigiitigi y"pitan
sahanrn da yer aldrlr 27, 9 km.lik kesimde; Karayollan Trafik kanunu'nun 17. ve 1'8. trlaoo6leri gier"gincu,
belirtilen kesimde Karayolunda Yaprlacak ve Agrlicak resisler lgin Kuruluglarrndrn i.in r"y, ,yg6
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gOrUgUn altnmast, yaptlacak her ttirlU imar planr revizyonu

ve deOigiklioinde 3194 Sayrh lmar Kanunu ve
baglt Yonetmelikleri gereoi kuruluglanndan gorug alrnmasrnrn gerektigi, agrklanmrgtrr. Mekansal Planlar
Yaprm Yonetmeliginin 26. maddesi, imar planr degigiklikleri konusunda, 'lmar planlannda Karayollart
Genel M1di)tiigi)nt)n sorumlulugunda olan karayollannda yapiacak her filU deAigiklikte bu Kurulugtan
alnacak gAr1$e uyulur." hukmu yer almrgtrr. Karayollarr Kenarrnda Yaprlacak ve Agrlacak Tesisler
Hakkrndaki Ydnetmeligin f .inci maddesinde de bu yonetmeligin Karayollannrn her iki tarafrnda stnrr
gizgisine elli metre mesafe iginde uygulanacagr agrklanmrgtrr. Karayollan 14. B0lge MUdUrlUgU'nun
26.03.2014 tarih, 53003 saytlt yazrsryla da uygun gOrUlen projenin, aynen imar planrna aktanlmasrna iliskin
imar planr deligikli$i, imar plan mUellifi; Y.Mimar - $ehir Pl. Doktoru A Grubu Planlama Belgeli P.
SOKMEN tarafrndan da 16.07.2014 tarihli raporla uygun gor0lmuqtur.
Eskigehir 1. ldare Mahkemesi'nin 2015/1231 Karar, 201411007 Esas Nolu Karanna istinaden;
Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tari ,227 sayrlr karannrn ve ilgili Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 17.0.117.O.4 paftada karayolu bolgesinde, yol duzenlemelerini igeren,2413 iglem nolu imar planr deoigiklioinin
iptal edilerek, Karayoluyla baglantr olmayacak gekilde yol duzenlemeleri igeren uygulama imar plant
degigikliginin (V1P3872,2); 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca onaylanmasrna
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
GUNOEMiN 29.MADDESiNiN:

llimiz Merkez, Yrldrnm Beyazrt Mahallesi; 91 pafta,536 ada, 10 nolu, 546 ada,5 ve 6 nolu, 804
ada, 29 nolu parsel alanlannda ve 73 pafta, 920 ada batrsrnda imar planr degigiklikleri konusunun
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve
yaprlan mozakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz Merkez, Yrldrnm Beyazrt Mahallesi; 91 pafta,536 ada, 10 nolu, 546 ada,5 ve 6 nolu, 804
ada, 29 nolu parsel alanlannda ve 73 pafta,920 ada batrsrnda, imar planr de$igiklikleri dosyasr incelenmig
olup, yaprlan g0rtigmeler sonucunda;
Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 91 pafia, 536 ada, 10 nolu, 546 ada, 5 nolu, 804 ada, 29 nolu parsel
alanlan bolgesinde, yi.irurli.ikteki uygulama imar planlannda ,TAKS: 0.40 rn uygulandrgr, blok nizam - 6 kat,
5 metre On bahge alanh, giiney kesiminde cephe igaretli, konut sahasr bulunmaktadrr. 546 ada, 6 nolu
parsel alanrnda ise uygulama imar planrnda yol alanr yer almrgtrr. Soz konusu konut sahasrnda; 1/5.000
Nazrm lmar Planrnda mevcut konut alanlan (alqak yo!unluk) lejandh alan bulunmaktadrr.
Uygulama imar planlanndaki bahse konu konut alantntn; guneydoou yonUnde,546 ada,6 nolu
parsel alanrnrn bir b<iliimiinil de igine alacak gekilde, yol alanrnda genigletilerek, Blok Nizam 6 kat
lejandrnrn iptal edilerek, h=6 kat ve 27.70 metre x 10.98 metre olacak gekilde (kitle olg0lerinin birebir
uygulanacagr) kitlenin belirlenmesi, park tarafrnda 2 ve 2.10 metre dioer kesimlerde 5 metre olacak gekilde
bahge alanlarrnrn (qekme mesafelerinin) dUzenlenmesi, cephe igaretinin 10 metrelik yol taraftnda
duzenlenmesi " Plan degigikligindeki konut alant 681 m2 yi gegemez. 5 metrelik bahQe alanlarnda
maksimum=l.5 metre kapah gkma yap abilir." geklinde plan notunun duzenlenmesi, artan yoounluoa
kargrlk; bitigik gekildeki park alanrnrn yol sahasrna dogru genigletilmesi ve 73 pafta,920 ada batrsrndaki
yol alanrnrn park alanrna dtinugturulmesine iligkin uygulama imar planr degigiklikleri ile ilgili nazrm imar
planr deQigikliginin (UlP-9420,33 - NIP-9422,38) ;3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca
onaylanmasrna,
Plan de0igikli0inin yUrUrlUge girmesinden sonra, 546 ada,6 nolu parsel alanrndaki Belediye
MUlkiyetinde bulunan konut sahasrnrn ; 536 ada, 10 numarah parselin yolda kalan krsmr ile bedel ve miktar
farkr gozetmeksizin trampa edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy blrligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 30.MADDESiNiN:

llimiz Merkez, Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 73 pafta, (1830) 4363 adada imar planr deoigikligi
konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan milzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,
llimiz Merkez,Yrldrflm Beyazrt Mahallesi, 73 pafta, (1830) 4363 adada imar planr deoigikli0i,
dosyasr incelenmig olup, yaprlan g0ri.rgmeler sonucunda;
Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 73 ?afta, (1830) 4363 ada, 1 nolu parsel alanrnda; ytiriirltrkteki uygulama
imar planrnda "Kondirsyon Spor Tesisleri" lejandrnrn " Spor ve Sosyal Tesisleri" lejandrna d6nUgtUrUlmesi,
gi..iney kesimdeki 5 metrelik bahge alanlarrnrn iptal edilerek, dioer 5 metrelik bahge alanlarrnrn 3 metre
olarak belirlenmesine iligkin uygulama imar planr degisikligi ile ilgili nazrm imar planr degiqikliginin (UiP9420,34 - NIP-9422,39); 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca onaylanmasrna,
Plan degigikli$inin kesinlegmesine mi..iteakip sdz konusu tagrnmazda bulunan Belediye hissesinin
Genglik Hizmetleri ve Spor ll Miidiirli]gu'non 25.12.2015lLarih ,5224 say talebine iligkin, 5393 sayrlr
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Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (e) bendine 96rc " Tagtnmaz mal altmtna , sattmtna, takasrna,
tahsisine, tahsis geklinin degiglirilmesine veya tahsisli bir taStnmaz,n kamu hizmetinde ihtiyag
duyulmamas, halinde tahsisin kaldtnlmasna, ii9 y dan fazla kiralanmas,na ve s[resi 30 ytlt
gegmemek kaydtyla bunlar iizerinde stntrh ayni hak fesisrre karar vermek" hUkmU geregince, Genglik
ve Spor Bakanhgrna tahsis edilmesi ile ilgili tum iqlemler igin, Belediye Encumeni'ne ve Belediye
Bagkanr'na yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
GUNDEM|N 3I.MADDESINiN:
Qevre ve $ehircilik ll MUdUrli.lgu'nun 14.12.2015 tarih, 6'158 sayrh yazrlannda belirtilen , Yrldrnm
Beyazrt Mahallesi, 1518 ada,2 nolu parselde yaprlan uygulama konusunun oldu0unu belirten Meclis
Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;
Qevre ve $ehircilik ll Modorlugu'n0n 14.12.2015 tarih, 6158 sayrlr yazrlannda belirtilen , Yrldrnm
Beyazrt Mahallesi, 1518 ada, 2 nolu parselde yaprlan uygulama konusunun daha detaylr incelenmek Uzere
lmar ve Bavrndrrlrk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlilj ile karar
verildi.
GUNDEMiN 32.MADDEsiNiN:

llimiz Merkez, Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 555 ada, 10 nolu parsel alanr ile 759, 760,761,762,763
nolu adalar bolgesinde imar planr de{igiklikleri konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu
hakkrnda slayt g6sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yapllan mUzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve:

llimiz Merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 555 ada, 10 nolu parsel alanr ile 759, 760, 761, 762,763
nolu adalar bolgesinde imar planr degigiklikleri konusunun daha detaylr incelenmek Uzere imar ve
Bavrndrrlrk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 33.MADDESiNiN:
03.01.2012 tarih ve 29 say "AtatUd<. Bulvan'na cepheli, ticarct nizamlt ilk adalarda, plan notunun
dlzenlenmesi ile ilgili imar plant degigikligi" konulu Belediye Meclis Karannrn revize edilmesi konusunun
oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt g0sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
03.0'1.2012 tarih ve 29 numaralr KUtahya Belediyesi Meclis Kararr'na ek olarak "Ali Paga Mahallesi
Uygun Sokak, SeNi Mahallesi Mithat Paia Caddesine ballt olan Me*ez Sokak ve Zerin Sokak ile Fatih
sultan Mehmet Bulvan'nda Sailtk MudlldAgA'nden baslayank Qevre Yolu baQlantrana kadar olan kesimde
ilgili yollara cepheli parsellerde 6n bahgeli olarak yap agmts binalarda ti)m kat malikleinin noter onaylt
muvafakafi altnarak binadan itibaren parsel snnnt gegmemek kosuluyla zemin kat veya varsa asma kat
taban ddsemesine kadar kapalt alan olu$turmayacak gekilde aQ p kapantr katlanabilir camlt sistemlede
projeleinin estetik kurulu tarafmdan uygun g5ralmesi gaityla ticai amaglt kullantlabfl,/' geklindeki kogulun
ekli haritalarda belirtilen alanlarda uygulanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.
GUNDEMiN 34.MAoDEsiNiN:
Kiitahyamrzrn adrnl duyuran, tanrtrmrnr yapan her ttrrli..r, kirlti.rr, sanat, turizm ve tanltrm etkinlikleri
gergevesinde Mustafa Kalyon'un " Son Osmanlrlar" ve "Selguklu- Germiyan ve Osmanh Eserleri" adlr
kitaplannrn basrmr konusunun oldugunu belirten Meclis Baikanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 14. ve 18. maddeleri geregince; K0tahya'mrzrn adrnr duyuran,
tanrtrmrnr yapan her ttrrlu killtur, sanat, turizm ve tanrtrm etkinlikleri gerqevesinde; Mustafa KALYON'un
"Son Osmanhla/' adlr kitabrnrn 1000 (bin) adet basrlmasrna ve ihtiyag duyulmasr sebebiyle 2000
yrlrnda basrlmrg olan Mustafa KALYON'un "Selguklu-Germiyan ve Osmanl Eserleri" adlr kitabrnrn 500
(begyuz) adet basrlmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 35.MADDESiNiN:
Zabrta ve ltfaiye hizmetlerinde fiilen galrgan personele 2016 yrlrnda odenecek maktu fazla mesai
Ucretinin tespit edilmesi konusunun oldugunu 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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6583 Sayrh 2015 Yrh Merkezi Ydnetim BUtge Kanunu K Cetveline istinaden Belediyemiz Zabfta ve
Ittaiye Personeline 2015 Mali BUtge Yrh igerisinde Belediye Meclisimizin 06.01.2015 tarih ve 03 saytlt

kararr dogrultusunda bUrUt 291,00 TL. ayltk maktu 'fazla galtgma Ucreti

odenmektedir.
23 Aralrk 2015 tarih ve 29571sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak yUrUrlU$e giren 6654 Saytlt 2016

Yrlr Merkezi Y6netim Gegici BUtge Kanunu'nun 3.Maddesinin (3). ftkrastnda; "0110112016-3110312016
ddnemi igin, 6583 sayrlr Kanuna ba$lr;" denildi$i ve aynr ftkrantn (a) bendinde; "..........(K) igaretli
cetvelin........."lll. Fazla Qalrgma Ucreti" bdl0mleri yer alan tutarlar yUzde 6,8 orantnda artrrrlarak
uygulanrr." denildilinden 2015 Mali BUtge Yrlr igerisinde uygulanan 291 TUrk Lirasr fazla galtgma 0cretine
kanun ile belirlenen yUzde 6,8' lik oran uygulandr$rnda 310 TL. olarak hesaplanmaktadtr.
Zabfta ve ltfaiye Personellerine 01.01.2016 - 3110312016 tarihleri arasrnda gegerli olmak Uzere
burUt 310 TL. Ayhk Fazla Qahgma Ucreti ddenmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar

verildi.

oUuoeruin 36.MADDEsINiru:
Belediyemizce 2016 yrh itibariyle ihdas edilen 2 adet mUdUrlU$e ana hizmet binamtzda yer
bulunmadr$rndan, muhtelif yerlerde tahsis edilen tagtnmazlanmrztn tahsislerinin iptal edilmesi konusunun
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve
yaprlan mOzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
2016 yrh itibari ile Belediyemizde 2 yeni mUdUrlUk ihdas edilmig olup; ana hizmet binamtz yeterli
gelmediginden ve ihtiyag az etti$inden dolayr aga$rda listesi belirtilen tagrnmazlarn tahsislerinin iptal
edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.
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IAzot Snesi D157 D:8
Sitesi D159 D:1

Snesl D159 D:4
Sitesi D159 D:5
lner Sosyo K口 lturel

Krrgrlh Sosyo KUltUrel
Binasr

1

lgitme Engelliler Genglik ve Spor Derne$i
.03.2013 tarih ve 99 sayrh Belediye Meclisi Karart

a Aragtrrma KUltUr ve Sanat Derne$i
02.12.2014 tarih ve 429 sayrh Belediye Meclisi Karart

Evliya Qelebi Derne$i

.122014 tarih ve 430 sayrlr Belediye Meclisi Karart
:AD KUtahya
$ubesi

.12.2014 tarih ve 431 saytlt Belediye Meclisi Karart
ahsil Qa$rndaki Talebelere Yardtm Derne$i 01.12.2013 tarih ve 98 saytlt
Belediye Meclisi Karart
ahsil Qa$rndaki Talebelere Yardtm Derne!i
1.12.2013 tarih ve 98 saytlt Belediye Meclisi Karart

c uruoeruiru 3T.MADDESi ttitt

:

Belediyemizin AB hibe fonlanndan yararlanarak kurdu$u Kadrn lg Geligtirme Merkezi'nin bUyUmesi,
hibe ve kredilere bagvurabilmesi, hizmetlerinde daha bagarrh olabilmesi igin; mali agtdan Sosyal ve iktisadi
lgletme Birimi'ne, ldari agrdan KUltUr ve Sosyal lgler MUdUrl[i$U'ne ba$lanmast konusunun oldu$unu
belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
KUtahya Belediye Bagkanlr$r AB hibe fonlarrndan yararlanarak kurdu$u Kadrn ig Geligme
Merkezini 2008 yrhndan bu gUne kadar igletici girketi Simpag deste$i ile sUrdUrmUgtUr.AB deste$i ile 22
igligi kadrn girigimcilere sunan belediyemiz kendi imkanlarr ile atrl bulunan lggem arazisi igerisindeki bog
binalarr da onararak 4 iglik daha kazandrrmrgtrr. Toplamda 26 iglige ulagan iggem'e olan talebin artmast
Uzerine Belediyemiz Zafer Kalkrnma Ajansrndan da destek alarak 100 m2 lik 19 igli$i olan ve sosyal donatt
alanlarr ile beraber yaklagrk 2OOO mZ lik ek binayr da KUtahyamva kazandrrmtgtrr. iggem'in yaralantctst
olan KUtahya Belediye Bagkanlr$r KOSGEB'den gerekli gart ve standartlart yerine getirerek " ig Geligtirme

Merkezi " isim hakkrnr almayr bagarryla sa$lamrgtrr. lggem'in yararlantctst olmast nedeniyle AB ve
KOSGEB ile protokol imzalayan KUtahya Belediyesi lggem'in sUrdUrUlebilirli$inden sorumludur. MUlkiyeti
Belediyenin olan lggem'in bundan sonrada bUy0mesi, hibe ve kredilere bagvurabilmesi ve hizmetlerine
bagarrlr bir gekilde devam edebilmesi igin sUrdUrUlebilirli$i KUtahya Belediyesi taraftndan saglanacakttr.
Dalra dnce KUtahya Belediyesi KUltUr ve Sosyal lgler MUdUrlU$U Btrtge lgi Sosyal ve iktisadi
lgletmesi olan birim, Belediye Meclisi'nin 02.06.2015 tarih ve 261 saytlt kararr ile ihdas edilen ve

L2lts

tarihinden itibaren lgletme ve lgtirakler M0dUAUgU olarak faaliyetine devam edece$inden Butge
lgi Sosyal ve lktisadi lgletmesi de, lgletme ve lgtirakler Mudurlugu'ne baglanmrgtrr. Bundan boyle unvant
'kutanya Beladiyesi lgtetme ve lgtirakler Mudt)dagil Butge lgi Sosya/ ve lktisadi lgletmesi" olarak
anrlacaktrr.
Bu nedenle I$GEM'in 5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri gere$ince;
-ldari ve mali agrdan Belediyemiz lgletme ve lgtirakler Mudurlugu'ne baglanmasrna,
-Ttirk Ticaret Kanunu hukumlerince kurulan lgletme ve lgtirakler MUdUrlUgU'nUn faaliyet alanrna
IgGEM agma igletme ve IgGEM'den elde edilen gelirleri bilango kan olarak da$rtrlmayaca$rna, lgcEttrt igin
harcanacagtna iligkin karann konularak, bu karartn lgletme ve lgtirakler MOdUrlUQU'nUn Ticaret Siciline
lglenmesine ve bu karann KOSGEB BaSkanltgtna bildirilmesine,
-lgGEM'in mali ve idari igleriyle ilgili kararlarrn alrnmasr ve uygulanmasr vb. konularda Belediye
Encumeni'ne yetki verilmesine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
01 .01 .2016

GUNDEMiN 3S.MADDESiNiN:

Devlet Demir Yollan lgletmesi genel Mudurliigu 7. Bolge Mtldi.irltrgu ile Belediyemiz arastnda
lmzalanan mutabakat geregi Belediyemiz srnrrlarr iqerisinde 5 bolgedeki hemzemin gegitlerin alt ve ust
gegite ddnugturulmesi hakkrnda kamulagtrrma iglemleri konusunun olduounu belirten Meclis Bagkanr bu
konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mtizakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
Devlet Demiryollan lgletmesi Genel Mudurluou 7. Bolge Miidurlugu ile Ktrtahya Belediyesi arasrnda
devam eden yazrgmalar ve TCDD 7. B0lge MUdilrlUQU ile Belediyemiz arastnda imzalanan mutabakat
metni geregi; Kiitahya Belediyesi srnrrlarr igerisinde 5 bdlgedeki hemzemin gegitlerin, alt ve iist geqide
ddnugtiiriilmesi igin, ortaya grkan kamulagtrrma bedellerinin TCDD tarafrndan kargrlanmast ve
kamulagttrmalann Belediye tarafrndan yaprlmasr yonunde TCDD lgletmesi Genel MUdurluou Yol Dairesi
Bagkanltlt'ndan ahnacak onay konusundaki galrgmalar devam etmekte olup soz konusu b6lgelerdeki
kamulagttrma iglemleri igin Belediye Encirmeni'ne ve Belediye Bagkanr'na yetki verilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 39.MADDESiNiN:

5957 Sayrh Hal Kanunu geregince ahnacak 2016 yrlr teminat bedellerinin tespiti konusunun
olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
5957 sayrlr Sebze ve Meyveler ile Yeterli Az ve Talep Derinli$i Bulunan Dioer Mallafln Ticaretinin
Duzenlenmesi Hakkrnda Kanun'un 12. maddesi ve 07lO7l2O12 tarih ve 28346 sayrh Resmi Gazetede

yayrnlanarak yUrUrlUge giren Yonetmeligin 31. maddesinin 3. frkrasr gereli; "Halde faaliyet
giisterenlerden ahnacak teminat tutart, kircctlar igin haldeki igyerinin, malikler igin ise bulundugu
toptanct halinde kiralama yolu ile igletilen emsal igyerinin bir yilhk kira bedelinden az olmamak
iizere her y m Ocak aytnda Belediye Meclisince belirlenir." htrkmu gereoince
2015 yrh Teminat Bedelleri 75 m2 lik yerler igin 3.600,00 TL. ve 150 m2 lik yerler iqin 7.200,00 TL.
olarak belirlenmig olup,
2016 yrh Teminat bedellerinin 75 m2 lik igyerleri igin 3.600,00 TL. ve 150 m2 lik igyerleri iEin ise
7.200,00 TL. olarak aynen uygulanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 40.MADDESiNiN:

ENKA Pazarlama lhracat lthalat A.9' nin daveti uzerine, yol ekipmanlarrnrn Danimarka ve isveg
fabrikalanna 01 .02.2016 - 05.02.2016 tarihlerinde inceleme yapmak uzere Destek Hizmetler Muduru
lsmail YA$A'nrn gdrevlendirilmesi ve kanuni harcrrahlannrn Belediyemizce kargrlanmasr konusunun
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
lgigleri Bakanhgr Mahalli ldareler Genel MUdilrlUgU'nUn 20.06.2005 tarih ve 050.MAH.076.000/
5003/50520 sayrh genelgesi 'Yuttdty gorevlendimeler igin Belediye Meclisinden karar ahnacaktrr." Hirkmu
geregince;
ENKA Pazarlama lhracat lthalat A.9.'nin daveti uzerine, temsilcisi olduklan Atlas Copco Dynapac
yol ekipmanlannrn Danimarka ve lsveg fabrikalanna 01.02.2016 - 05.02.2016 tarihlerinde yaprlacak olan
fabrika ziyaretinde UrUnlerle ilgili inceleme yapmak ve bilgi almak tlzere Destek Hizmetleri MUdUTU lsmail
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YASA' ntn ilgili genelge dogrultusunda yurtdrgrna gOrevlendirilmesine

ve

kanuni harctrahlaflnrn

ddenmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.
GUNDEMiN 4I.MADDESiNiN:

llimiz Merkez Okgu Mahallesi 3670 ada 8 parselin bulundugu alanda, ilave imar planr yaprmr
konusunun oldugunu belirten Meclis Baikanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Okgu Mahallesi 3670 ada 8 parselin bulundugu alanda llave lmar Planr yaprmr
konusu gOrUgi.ilmi.ig olup, yaprlan gortrgmeler sonunda;
Okgu Mahallesi 3670 ada 8 parsel alanrnda imar planr yaprmr ile ilgili olarak 09.10.2015 tarih 4453
parsel (Eski 2048 parsel tizerinde evim
kayrt numaralr dilekge; "ltimiz Okgu Maha esi 3670 ada
bulunmawa olup evimin bulundupu parsel imar planr dryndadrr. Tapu iglemleinin tamamlanp tapumu
alabilmem igin plan gal$malannrn yap mas hususunda gereQini az ederim. " geklindedir.
Soz konusu Okgu Mahallesi 3670 ada 8 parsel alanrnrn bir krsmr park ve yol alanlannda, bir krsmr
da mahalle yerlegik alanr igerisinde nazrm ve uygulama imar plansrz alanlardadrr. Parsel uzerindeki evin
bulundugu alan plansrz alanlarda kalmaktadrr. Okgu Mahalle Yerlegik Alanr lmar Planr Qalrgmasr igin
ahnmrg olan kurum ve kurulug gdrilgleri etUd edilmigtir ve llave imar planr yaprmr igin herhangi bir sakrnca
bulunmamaktadrr.
parselin plansrz
OkCu Mahalle Yerlegik alanrndaki mulkiyeti Belediyeye ait olan 3670 ada
alanlardaki bOlUmUnUn ve bitigigindeki alanrn Bitiqik Nizam 2 katlr konut alanr ve park alanr olarak
dirzenlenmesi yonundeki 1/5OOO olgekli llave Nazrm ve 1/1000 olgekli Uygulama lmar Planrnrn (UiP-16768
NIP-16769),3194 Sayrh lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan
oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
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GUNOEMiN 42.MADOESiNiN:

llimiz Merkez Bdlcek Mahallesi 3939 ada, '12 parselde lmar Planr on izni talebi konusunun
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt g0sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve
yaprlan mtizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz Merkez Bdlcek Mahallesi 3939 ada, '12 parselde lmar Planr dn izni talebi konusunun daha
detaylr incelenmek uzere lmar ve Bavrndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birlili ile karar verildi.
GUNDEMiN 43.MADDESiNiN:

llimiz Merkez Okgu Mahallesi, J23b09b3c-d pafta, 3729 ada, 19 parsel guneyinde bulunan sahada
imar planl degigiklili konusunun oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz Merkez, Okgu Mahallesi, J23b09b3c-d pafta, 3729 ada, 19 parsel gtrneyinde bulunan sahada
imar planr degigikligi, mirracaat dosyasr incelenmii olup, yaprlan g0rugmeler sonucunda;
Genglik Hizmetleri ve Spor ll Mudurtugti'niin 04.01.2016 tarih, 63179194/05 sayrlr yazrsr etud
edilmigtir. Okgu Mahallesi, J23b09b3c-d pafta, 3729 ada, 19 parsel gtrneyinde bulunan sahada imar
planrnda Park, Oyun Alanlarr, Dinlenme Alanlan, Topografik ve Jeolojik Nedenle Yapr Yasagr Uygulanacak
Alan lejandh sahalar bulunmaktadrr. Soz konusu saha 6306 sayrh Afet Riski Altrndaki Alanlarrn
DdnUgtUrUlmesi Hakkrnda Kanun kapsamrnda 1710412013 tarih ve 2013/4678 sayrlr Bakanlar Kurulu Kararr
ile belirlenen Riskli Alan iginde kalmaktadrr. Okgu Mahallesi, J23b09b3c-d pafta, 3729 ada, 19 parsel
gUneyinde bulunan sahada Spor Tesisleri Alanr ve yol alanlarr dtrzenlenmesine ydnelik imar planr
degigikliginin (UlP-9420,35 - NIP-9422,40); 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca
onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi
GUNDEMiN 44.MADDES|NiN:

llimiz Pirler Mahallesi 28 Patla, 106 ada, 57 parseldeki tagrnmazrn kamulagtrfllmasr konusunun
oldugunu belirten Meclis Baskanr bu konu hakkrnda slayt gosterisl ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve
yaprlan mtizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz Merkez Pirler Mahallesi Muhtan zafer QETINKASAP 05.01.2016 tarihli dilekgesiyle belediyemize
miiracaatla, Germiyan Sokak'rn kentimizin tarihi ve kulturel doku bakrmrndan en yogun bolgesi oldugunu
belirterek, bu alandaki tescilli eserlerin sosyal hayata kazandrnlabilmesi, tanrtrlabilmesi ve gehrimize gelen
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turistlerin ihtiyag duydugu dinlenme alanlaflnrn diizenlenebilmesi igin Germiyan Sokak'ln k6gesinde
bulunan, pirter Mahailesi, 106 ada, 57 parsel numarah tagrnmaztn 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 69.
maddesi ve 2942t465O sayllt Kamulagttrma Kanunu hukirmlerine gore Belediyece kamulaltlrllarak satln
ahnmasrnr talep etmigtir.

llimiz pirler Mahallesi, 28 pafta, 106 ada, 57 parsel numarah tagrnmaz 1/1000 Koruma Amaqll
Uygulama lmar Planlnda Kentsel Sit Alanr iginde kalmakta olup, Bitigik Nizam Konut Adasrna tahsislidir.
Kuiahya K.V.K.B.K Mudurtugu'nun 22.11.201? tarih ve 778 numaralr karart geregi H=6,50 m.'dir. S0z
konusu tagrnmaz 233 Envanier Nolu tescilli esere cephelendisinden her t0r fiziki ve inlai mUdahale igin
Kutahya K.V.K.B.K Miidurlugu'niin kararr gerekir.
5393 saytlt Belediye Kanunu'nun 69. maddesi "Belediye; diizenli kentlegmeyi saglamak, beldenin
konut, sanayi ve ticaret aiant ihtiyactnr kargrlamak amacryla belediye ve miicavir alan slnlrlarl iqinde, ozel
kanunlarrna gore korunmast gerekli yerler ile tanm arazileri harig imarlr ve alt yaplll arsalar ijretmeki konut,
toplu konut yapmaf, satma[, kiralamak ve bu amaqlatla azzi satln almak, kamula9tlrma yapmak, bu
arsalan trampa etmek, bu konuda ilgili diger kamu kurum ve kuruluglart ve bankalarla i9 birligi yapmak ve
gerektiginde onlarla ortak projeler gergeklegtirmek yetkisine sahiptir." hUkmU ve 294214650 Sayrll
kamutigtrrma Kanunu hiikumlerine gore Pirler Mahallesi, 28 pafta, 106 ada, 57 parsel numaralr
tagrnmairn Belediyemizce kamulagtrnlarak satrn alrnmasrna ve soz konusu kamulagtlrma iglemleri igin
gdtediye Encgmeni'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirli0i ile karar verildi.
GUNDEMiN 45.MADDESiNiN:

Kutahya Spor KulUbiine yardrm yaprlmasr konusunun oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu
hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;
5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 14. Maddesinin (b) frkrax "....... Gerektiginde, sporu
tegvik etmek amacryla genglerc spor malzemesi veir, amatar spor kulupleine ayni ve nakdi yardtm yapar
ve gerekli desteli s,aQtar, her t\fli) amat'r spor karg agmalan ddzenler, yurl igi ve yuft dry miisabakalarda
tistli)n bagart gdsteren veya dercce alan dfirencilere, sporculara, teknik y5neticilere ve antrenoiere
belediye meclisi karanyla 6di)l verebilir........" hUkmu gere$ince;

'llimizde

bulunan Kutahya Spor Kulubune verilmek irzere toplam 200.000,00.

TL.

(lkiyuzbinTgrklirasr) nakdi yardrm yaprlmasrna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.

Gi.jndem maddelerinin tamamlandtgrnr belirten Meclis Bagkanr, altnan kararlarln haylrll olmasl
temennisi ile Uyelere ve misafirlere tegekkur edip oturumu kapattl.
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