
Belediye Meclisimiz; 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagrdaki
qYEgT^ maddelerini gorUgmek Uzere 3, donem 4. olaOan toplantrsrnr Mectis Bagkanr kamil
SARAQIGLUhun Bagkanhgrnda 05.04.2016 satr gunu saat: 18,30'da uyeterden 1-MEHMET
9ZDOG4ry, 2-NUR| QEriN, 3-GALip GULTEKiN, 4_CAFER CiHAr- CEYLAN, s_BANU
AKALINOGLU, 6. OMER FARUK DURMAZ, 7- HAL|T OGUZ ATAKAN, 8- EBUBEK|R
ERDOGMU$, 9- MUSTAFA AYDIN, 1O- FATMA GUL, 11-FURKAN YILMAZ, 12-MEHMET NACi
PEKCAN, 13-RAMAZAN YILDIRIM, 14-PINAR AKBULUT, 15- SEL|M DURMAZ, 16-$ULE UYKUN,
17.MUMT HASER, 18-SAL|H OZDEN, 1g.ENVER ERDOGAN, 2.O-PZIME NUR AKTA$ AKALIN,
21.AHMET ULUCA, 22-SERDA BAL YILDIZ, 23-NEDIM DELEN, 24-CEMAL AYDIN, 2s-YUSUF
SOKMEN, 26-EROL MERCAN, 27-MUSTAFA EROL, 28.AHMET UYGAR'rN igtirAkIcri iIC YAPtr,

Qogunlugun bulunduSunu belirten Meclis Bagkanr oturumu agtr.

izin dilekgesi oldugunu belirten Meclis Bagkanr, Meclis Uyelerinden I\4uhammed ikbal
GUNDEM. Halil ibrahim DOGLARLIOGLU ve GUlgah ARIKAN AKANDERE nin izin ditekgesinin
okunmastndan sonra, izinli sayrlrp sayrlmamastnt oya sundu ve izinli sayrlmalaflna oy birligi ile karar
verildi.

Meclis Bagkant 5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun 49. Maddesinin 2. Frkrasr gere1i "Birim
madarlaga ve i.istti yonetici kadrolanna yap an atamatar ilk toptanttda Belediye Mecliiinin-bilgisine
sunuluf' htikmUne istinaden ismail YA$A'nrn Destek Hizmetler Mudi.rrlUgunun yant stra Fen igleri
MUdurti olarak atamastntn Meclisin bilgisine sundu.

5393 Saytlt Belediye Kanunu' nun 25. maddesi gere$i 20'14 yllr Denetim raporunun meclsin
bilgisine sunulmasl konusu oldugunu belirtti ve;

5393 Saytlr Belediye Kanunu' nun 25. maddesi geregi, Belediye Meclisinin 05.01 .2016 tarih
ve 01 sayrlr kararr ile olugturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi ealrgma
Ydnetmeli0i'nin 22.Maddesi "Komisyon denetim raporunu Maft Ayr sonuna kadai Meclis Bagkanttgrna
sunar' Bagkan Nisan ayt meclis toplanttsrnda denetim raporunu okutmak suretiyte meclise 6itgi verir "
hukmu geregince, bu konudaki Denetim Komisyonu Raporu katip gule uyKUN ve Murat HASER
tarafrndan okunarak meclise bilgi verildi.

Giindeme ilave edilmesi istenilen 6nergeler tek tek okundu ve ;

_ . -5393 Sayrlt Belediye Kanunu'nun l S.maddesinin (p) frkrasr uyannca Kars ili Susuz ilge
Belediyesi ile kardeg gehir olunmasr,

-MUlkiyeti Belediyemize ait olan ilimizin muhtelif mahallelerinde bulunan tagrnmazlaln tasarruf
gekillerinin belirlenmesi konusu konulannrn g-i.rndeme alrnmasrnda igaretle yaprlan oylama sonucunda
UYC]CTdEN SAL|H OZDEN, ENVER ERDOGAN, AZiME NUR AKtA$ NKAIIN, ANUET ULUCA,
SERDA BAL YILDIZ, NED|M DELEN, CEMAL AYDIN, YUSUF S'OKMEN, EROL MERCAN,
MUSTAFA EROL, AHMET UYGAR 'tn red oylarrna kargrlrk 6nergelerin gundeme alrnmasrna oy
Qoklugu ile karar verildi.

GUNDEM|N 1. MADDES|NiN:
Gtindemin bu maddesinde, 2015 yrlr Faaliyet raporunun okunmasr ve mUzakeresi, oldugunu

belirten Meclis Bagkanr bu konuyu muzakereye agmak uzere 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 19.
maddesi uyannca yerini Belediye Meclisi 1. Bagkan Vekili Nuri QET|N,e brraktt.

Meclis l.Bagkan Vekili Nuri QETiN hazrrlanan Faafiyet Raporlarrnrn onceden tum uyelere
dagtttldtgtnr belirterek 20'15 yrh faaliyet raporunun onceden Uyelere daOtttmrnrn yaplldrQinr ve
inceleme ftrsattntn bulundugunu okunmasr zaman alaca{rndan dolayr okunup okunmamasrnr oya
sundu ve okunmamastna oyOirtigi ite karar verildi.
Meclis 1.Bagkan Vekili Nuri QET|N 2015 yrlr faaliyetler hakkrnda bilgi vermesi igin Belediye Bagkanr
Kamil SAMQOGLU'na soz hakkr verdi ve Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU 2015 yrtr faatiye eri
hakktnda gerekli bilgiyi verdi. Belediye Meclisi 1. Bagkan Vekili Nuri QETIN faaliyet raporunu oya
sundu ve 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 56.maddesi geregince, Belediyemizin 2015 Yrlr Faaliyet
raporunun yeterlilioine ve aynen kabulUne, igaretle yaptlan oylama sonucunda, gundemin bu
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maddesine, igtirak eden meclis uyelerinden salih ozDEN, Ahmet ULUCA, Ahmet UyGAR, Mustafa
EROL, Yusuf soKMEN, Erol MERCAN'rn red oylarrna kargrtrk oy goktugu ile kabul editdi.

GUNDEM|N 2. MADDEs|NiN:

. .5393 Sayllt Belediye Kanunu nun lg.lvladdesi gereQince, Belediye lvleclisi 1.ve 2. Baskan
Vekillerinin segimi ile Meclis Katip Liyelerinin segimi koriusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis
Bagkanr' bu konudaki yazlnln ve onergelerin slayt gdsterisi jle birlikte bilgi verilm'esinin ardtndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu gizli oya sundu ve;

. . (Br!.arada Meclis Bagkant oylann saytmt igin tasnif heyetinin otugturutmas,nt istecti ve tasnif
heyetine Omer Faruk DURMAZ ve Setim DURMA2\ gi5revlendirdil

.5393 Saytlt Belediye Kannn'un lg.Maddesi gere!ince Mahalli idareler Segimlerine kadar 96revyapmak lizere; Belediye Meclis Bagkan vekillikleri igin yaprlan gizli oylama sonucunda;
Belediye Meclisi 1.Bagkan VekiiliOi'ne Nuri QET|N ,18 oy,

Belediye Meclisi 2.Bagkan Vekilli$i'ne Mehmet OZDOGAN ,18 oyla yaprlacak ilk mahalti
idareler segimlerine kadar gorev yapmak uzere segildiler.

.5393 Sayllt Belediye Kalyn'.u1 lg.Maddesi gere!ince Mahalli idareler Seqimlerine kadar g6rev
yapmak aizere; Belediye Meclis Katipleri asil ve yedek iiyeli$i igin yaprlan gizti oylama sonucunda;

Selim DURMAZ, 18 oy,
Prnar AKBULUT, 18 oyta ASiL,

Omer Faruk DURMAZ, 18 oy,

$ule UYKUN, 18 oyla YEDEK olarak yaprlacak ilk mahalli idareler segimlerine kadar gorev
yapmak uzere segildiler.

GUNDEMiN 3. MADDEsiNiN:

. 5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 33.maddesi geregince, Belediye Encumen Uyelerinin segimi
konusunun mi..izakeresi olduQunu belirten Meclis Bagianr, bu konudaki yazlntn ve onergelerin slayt
gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu gizli oya sundu
VE;

^ . .. 53j3 Sayrll Bilediye Kanun'un 33.Maddesi (a) bendi geregince 1 ytt siire ile gorev yapmak i.izere;
Belediye Enciimen Uyelikleri igin yaptlan gizli oytama sonucundal

1. Halit OguzATAKAN 19 oy,
2. Fatma GUL 18 oy,
3 Mustafa AYDIN '18 oyla Belediye Encumen Uyeliklerine 1 yrl sijreligine g6rev yapmak Uzere

segildiler.

GUNDEMiN 4. MADDEsiNiN:
. 5393 Saytlr Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gere$ince, Plan ve Butge Komisyonu Uyeleri segimi
(gorev siiresi 1 yrlxen az 3 iiye, en fazla 5 uye), konusunun muzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagianr,
bu konudaki yazlnrn ve Onergelerin slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin-ard rndan ve yaprlan
mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gereoince; plan ve ButEe Komisyonunun 5
Uyeden olugturulmastna;

Plan ve Biitge Komisyonu Uyeliklerine ,l yrl siireliline g6rev yapmak iizere;
1)Mehmet Naci PEKCAN,
2) Ebubekir ERDOGMU$,
3) Furkan YILMAZ,
4) Mustafa EROL,
5) Nedim DELEN'nin seqilmelerine, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar

verildi.
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GUNDEMiN s. MADDEsiNiN:
. 5393 Saylll Belediye Kanunu'nun 24 maddesi geregince imar ve Bayrndrrlrk Komisyonu Uyeleri

segimi (gorev sl.iresi 1 yrl),(en az 3 uye, en fazla 5 rlye), ko;usunun muzakeresi oldugunu belirten lvlectis
Bagkanl, bu konudaki yaztntn ve dnergelerin slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmJsinin ardrndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 Saytll Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gerelince, imar ve Bayrndrrltk Komisyonu'nun 5
kigiden olugturulmasrna;

imar ve Bayrndrrltk Komisyonu Uyeliklerine 1 ytl s0reliline gorev yapmak uzere;
1) Nuri QET|N,
2) Prnar AKBULUT,
3) Murat HASER,
4) Azime Nur AKTAS AKAL|N,
5) Serda BAL YILDIZ 'tn segilmelerine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 6. MADDEsiNiN:
5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 24 maddesi geregince Tarih ve Kultur Komisyonu Uyeleri segimr

(gorev suresi 1 yll),(en az3,enfazla 5 i.iye), konusunun mtizakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr, bu
konudaki yazlnln ve onergelerin slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilhesinin ardrndan ve yaptlan
mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Tarih ve KUltur Komisyonu'nun 5 kigiden olugturulmasrna;
Tarih ve Killtiir Komisyonu Uyeliklerine,l ytl siireligine g6rev yapmak iizere;
'l) Muhammed lrOat CUruOeHa.
2)Hal碇 Oё uz ATAKAN,
3)Banu AKALINOCLU,
4)Ahmet UYGAR,
5)Hallibrah m DOCLARLIOё LU nun se911melenne

bir‖ Oil e karar verldi

GUNDEM:N7.MADDESIN:N:

igaretle yaprlan oylama sonucunda oy

5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereQince Aragttrma ve Tanrtrm Komisyonu Uyeleri
segimi (gorev suresi 1 yll),(en az 3, en fazla 5 Uye), konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis
Bagkanr, bu konudaki yazrntn ve onergelerin slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilm;sinin ardrndan ve
yaprlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu'nun 5 kigiden olugturulmaslna;

Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu uyeliklerine 1 yrl sa,ireligine gdrev yapmak iizere;
1) Ramazan YlLDlRtM,
2) Mehmet OZDOGAN,
3) Cafer Cihat CEYLAN
4) Ahmet ULUCA,
5) Yusuf SOKMEN'nin segilmelerine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar

verildi.

GUNDEMiN 8. MADDESiNiN:

,, .5391 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereOince Saglrk ve Sosyal Hizmeler Komisyonu
Uyeleri segimi (gorev suresi 1 yrl),(en az 3, en fazla 5 uy;), konuJunun muzikeresi oldugunu beiirten
Meclis Bagkanr, bu konudaki yazrnrn ve onergelerin slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve
yaprlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Sa$lk ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'nun 5 kigiden olugturulmastna;

saglrk ve sosyal Hizmetler Komisyonu Uyeliklerine 1 yrl stireligine g6rev yapmak iizere;
1) Omer Faruk DURMAZ
2)Selim DURMAZ
3)sule UYKUN
4)Cemal AYDIN
5)Erol MERCAN in se9‖ melerine i,aretle yapllan oylama sonucunda oy bir‖ olile karar verldi
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GUNDEMiN 9. MADDES|NiN:
Uluslararasl platformlarda Belediyemizi ilgilendiren geligmeleri yakrndan takip etmek, uygulamalarr

yerinde gormek amaclyla, Belediye Bagkanlarr eiitigi taratrnoan s0 Nisin - 8 Mayrs 20t6 tarihleri arasrnda
ABD'de gergeklegtiritecek otan programa katrtmjk uzere Belediye Bagkanr Kamil snnnEoefu;rr"
yurtdlglna gorevlendirilmesi konusunun miizakeresi, olduQunu belirien Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda
slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden s'onra konuyu oya sundu

igigleri BakantrQr Mahalli idareter Genel Mudurtuou, nun 20.06.2005 tarih ve
050. MAH.076.000/5003/50520 sayrlr genelgesinde; "Yurtdrgr garevtendirmeler igin Belediye
Meclisinden karar altnacaktrr." hukmune istinaden;

Uluslararast platformlarda Belediyemizi ilgilendiren geligmeleri yakrndan takip etmek,
uygulamalart yerinde gclrmek ve tecrube paylagrmrnda bulunmak amacryla, Belediye Bagkanlafl Birligi
taraflndan 30 Nisan - 8 Mayts 2016 tarihleri arasrnda ABD'de duzenlenen programa, Belediye
Bagkanrmtz Kamil SARAQOGLu'nun yurtdrgrna gorevlendirilmesine ve kanuni yolluk harcrrahlarrnrn
odenmesine igaretle yaptlan oylama sonucunda oybirligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 10, MADDES|NiN:
3402 sayrl Kadastro Kanunu'nun 22.maddesinin "a" bendi uyannca, Agagkoy, ikizhoyirk, siner,

lnkoy ve Qalca Mahallelerinde 
. 
yaprlacak kadastro galrgmalannda uygulama 

-eLpteii 
ite biriikte gorev

yapmak iizere, soz konusu yerlerde ikamet eden kigilerden, her bir mahalleden 6 adet bilirkigi s-egimi
yapllmasl konusunun miizakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt gristerisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

1- A0agkt y Mahallesinde yaprlacak 22-a uygulamalannda gtirev almak uzere Bilirkigi olarak;
1)MUSTAFA AY
2)RAMAZAN ZENGIN
3)TALAT I§ IK

4)TECELL TANLIKOLU
5)HAKK1 0ZBAY
6)HOSEYIN ERCAN

4)HUSEYIN DOYAL
5)CEM L KUs

(TCi 52243362018)

(TC1 49927439210)

(TC1 51922372720)

(TC:51673381026)

(TC1 50791410434)

(TCi 51340392164)

(TC:44236629680)

(TCi 57469188626)

2- ikizhoyiik Mahallesinde yaprlacak 22-a uygulamalannda gtirev almak uzere Bilirkigi olarak;
1)SULEYMAN 919 (TC: Sa970271588)
2) MURAT ORHUN (TC: 5a838275906)
3) TAHIR KARGIN (TC: 36730879968)
4) MUSTAFA QAKIR (TC: 05081267880)
5) HALIL |BRAHIM ORHUN $C. 5484727 5664)
6) AHMET OZqELIK (TC: 54064301788)

3- siner Mahallesinde yaprlacak 22-a uygulamalannda g6rev almak uzere Bilirkigi olarak;
1)AHMET AYRIK (TC:45667581912)
2)MEHMET VARYEMEZ    (TCi 47848509296)
3)MEHMET EMIN KANTIN   (TC1 48502487424)

6) HALIL IBRAHIM DARQIN (TC: 48694481026)

4- inkriy Mahallesinde yaprlacak 22-a uygulamalannda gorev almak uzere Bilirkisi olarak;
1)SULEYMAN AK (TC. 51022403164)
2) ISMAIL QAKTR (TC: si694380770)
3) IBRAHIM PUL (TC: 49537452616)
4) HALIL SEVIK (TC: 46387057690)
5) oMER GUR (TC: 53389324298)
6) MEHMET KAQMM (TC. 52s31352882)
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S-Qalca Mahallesinde yaptlacak 22-a uygulamalannda gdrev almak Uzere Bilirkigi olarak;
1)VEL1 0ZttEN

2)HASAN ERttEN
3)AHMET YAKAN
4)IZZET YAKAN
5)OMER OZYUR丁
6)AKIF SORGI丁

(丁Ci 20246428772)

(TC:19703446824)

(TCi 21767378034)

(丁Ci 21743378836)

(丁Ci 20795410402)

(TCi 21725379400)

cUruoeuiru 1 1. MADDEsIr.ritt:
MUlkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Yrldrrrm Beyazlt Mahallesi 763 ada 57, 58 ve 5g

parseller ile mUlkiyeti KUtahya il Ozel idaresi'ne ait olan ilimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi 763 ada
56 parsel numaralt 1.366,71 m2'lik tagrnmazrn imar durumuna uygun olarak bir bUtUn halinde
de0erlendirilebilmesi igin tasarruf gekillerinin belirlenmesi konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis
Bagkant bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardlndan ve yaplian mUzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;
Ytldtrtm Grda Sanayicileri Toplu igyeri Yapr Kooperatifi Bagkanlt!r'nrn23.O2.2O'16 tarihli dilekgesinde;
mUlkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz Yrldrrrm Beyazft Mahallesi, 763 ada, s7, s8 ve 5g parseller ile
mulkiyeti KUtahya il Ozel idaresi'ne ait olan ilimiz Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 763 ada, 56 parsel
numaralt taglnmaztn imar durumunda'Kentsel Qahgma Sahasl Tesisleri'olmasr sebebiyle Kutahya
Belediyesince altnarak, sdz konusu parsellerin bir butun olarak kullanrlacak gekilde kooperatiflerine
satllmast, kat kargrlr$r verilmesi vb., Belediyece uygun gorUlecek bir gekilde degerlendirilmesi talep
edilmektedir.

Mulkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 763 ada, 57, 5g ve 59
parseller numarall tagtnmazlar ile mUlkiyeti KUtahya il Ozel idaresi'ne ait olan ilimiz yrldrrrm Beyazrt
Mahallesi, 763 ada, 56 parsel numaralr 1.366,71 m'.lik tagrnmazrn imar durumuna uygun olarak bir
bUtUn halinde de$erlendirilebilmesi igin 5393 Sayrlr Kanunun Belediye Meclisi'nin gorev ve yetkileri
Bagltklt '18. maddesi (e) bendi (taynmaz mal alrmtna, sattmrna, takastna, tahsisine, fahsis geklinin
deQigtirilmesinde veya tahsisli bir taynmazn kamu hizmetinde ihtiyag duyulmamasr halinde tahsisin
kaldtnlmasrna; ug yildan fazla kiralanmastna ve suresi otuz ytlt gegmemek kaydryta bunlar uzerinde
snrrlt ayni hak fesisine kararvermek) gere$ince tasarruf gekillerinin belirlenmesi, kat kargrlr$r, yap-
iglet devret modeli, kira kargrlr$r yaprm iql vb. ile ihale edilmesi, gerekli g6rUlmesi halinde
Belediyemizce yaptlmast, yapttrrlmasr, bu tagrnmazlarda yaprlan tesis, bina vb. yaprlarrn on yrla kadar
kiraya verilmesi, gerektiginde anlagma, gartname, s6zlegme ve protokol hazrrlanmasl, imzalanmasr
vb. tUm hususlar ve iglemler igin Belediye Bagkantna ve Belediye EncUmeni'ne yetki verilmesine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirligi ile karar verildi.

cUruoeuiru 1 2. MADDEsIttir.t:
Mulkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkezEvliya Qelebi, Yrldrrrm Beyazrt, 30 Agustos, Alayunt

ve Lala HUseyin Paga mahallelerinde bulunan tagrnmazlarrn 5393 Sayrlr Kanununun 18. maddesi
gere$ince tasarruf gekillerinin belirlenmesi konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu
konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
MUlkiyeti KUtahya Belediyesi'ne ait olan ve aga$rda mahalle, ada ve parsel numaralal belirtilen tagrnmazlarrn
5393 Saytlt Kanunun 18. maddesi (e) bendi (tagtnmaz mal alrmtna, satrmtna, takasrna, tahsisine, tahsis Seklinin
deQigtirilmesinde veya fahsisii bir tagrnmazrn kamu hizmetinde ihtiyag duyulmamast halinde tahsisin
kaldrnlmastna; ug yrldan fazla kiralanmastna ve suresi otuz yrtr gegmemek kaydryta bunlar 1zerinde stnrrlr ayni
hak tesisine kararvermek)geregince tasarruf gekillerinin belirlenmesine, kat kargrlr$r, yap-iglet devret modeli,
kira kargtlt$r yaplm igi vb. ile ihale edilmesi, gerekli gorUlmesi halinde Belediyemizce yaprlmasr, yaptlrrlmasr, bu
tagtnmazlarda yaprlan tesis, bina vb. yaprlarrn on yrla kadar kiraya verilmesi, gerekti$inde anlagma, gartname,
sOzlegme ve protokol haztrlanmast, imzalanmasl vb. tUm hususlar ve iglemler igin Belediye Bagkanrna ve
Belediye EncUmeni'ne yetkiverilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile kararverildi.
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GI.JNDEMIN 13. MADDESiN|N:
Mulkiyeti Kutahya Belediyesine ait olan ilimiz merkez Mecidiye Mahallesi 29 ada 177 parsel

numarall taSlnmazln tasarruf geklinin belirlenmesi konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis
Bagkanl bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan miizakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

KUtahya Vaktflar Bdlge MUdUrltlQU'nUn 01.02.2016 tarih ve 355 sayrlr yazrsr ile 22.03.2016
tarih ve 851 saylll yazrlarryla Belediyemize mUracaat ederek; Mirlkiyeti Kutahya Belediyesine ait olan
Mecidiye Mahallesi 29 ada,177 parsel numaralr tagrnmazrn, Kutahya Vakrflar Bolge MudUrlugu'ne
bedelsiz devrini talebi gorUgUlmUg olup,

MUlkiyeti Kutahya Belediyesi'ne ait olan sdz konusu tagrnmazlarrn 5393 Sayrlr Kanunun 18.
maddesi (e) bendi (tagtnmaz mal altmtna, sattmtna, takasrna, tahslsrne, tahsis gektinin
deQigtiilmesinde veya tahsisli bir tagrnmazn kamu hizmetinde ihtiyag duyulmamasr halinde tahsisin
kaldtnlmasrna; ug y dan fazla kiralanmasrna ve saresi otuz ytlt geQmemek kaydtyla bunlar i)zerinde
srnrrlr ayni hak tesisine karar vermek) gereoince tasarruf gekillerinin belirlenmesi, gerektiginde
anlagma, gartname, sdzlegme ve protokol hazrrlanmasr, rmzalanmasr vb. tum hususlar ve iglemler igin
Belediye Bagkant Kamil SARAQOGLU'na ve Belediye Encumeni'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan
oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEM|N 14. MADDES|N|N:
Mtllkiyeti Kutahya Belediyesine ait olan ilimiz merkez Gciveggi lvlahallesi 3791 ada 39 parsel

numaralt taglnmaz Uzerinde bulunan ve Kuran Kursu olarak kullantlan binanrn zemin katrnrn Kutjhya il
Muftuli.i0Line tahsisi konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda ilayt
gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz merkez GoveEgi Mahallesi, 3791 ada, 39 parsel numaralt 607,1 1 m2'lik tagtnmazrn mitlkiyeti
KUtahya Belediyesine aittir.

Kirtahya il Mtrftuluou Bagkan|grmrza gondermig oldugu 21.03.2016 tarih ve 773 say yazial
ile; mulkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz Merkez Gdveggi Mahallesi 3791 ada, 39 parsel
numarall taglnmaz Uzerinde bulunan ve kuran kursu olarak kullanrlan binanrn zemin katrnrn 25
yrllr0rna tahsisi yOnUndeki talepleri gOrU$Ulm09 olup;

Mulkiyeti Kutahya Belediyesi'ne ait olan tagrnmazlann 5393 sayrlr Kanunun 1g.
maddesi (e) bendi (taynmaz mal altmtna, sattmtna, takasrna, tahsisrne, lahs/s geklinin
degigtirilmesinde veya tahsisli bir tagtnmazn kamu hizmetinde ihtiyag duyulmamasr halinde tahsisin
kaldrnlmasrna; 0g y dan fazla kiralanmasrna ve siiresi otuz yrlt gegmemek kaydryla bunlar iizerinde
srnrrlr ayni hak tesisine karar vermek) geregince lasarruf gekillerinin belirlenmesi, gerektiginde
anlagma, gartname, sozlegme ve protokol hazrrlanmasr, imzalanmasr vb. tum hususlar ve iglemler igin
Belediye Bagkanlna ve Belediye EncUmeni'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy
birli0i ile karar verildi.

GUNDEM|N 1 5. MADDES|NiN:
Belediye Meclisinin 03.01.2012 tarih ve 29 sayrlr karannrn revize edilmesi konusunun muzakeresi,

oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve
yaprlan mi.izakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Yapr Kontrol Mudurlir$u'nun 23.03.2016 tarih ve 1513 sayrlr yaztlarnda bahsj gegen; Belediye
Meclisimizin 03.01 .2012 tarih ve 29 sayrlr kararr ile 05.01 .2016 tarih ve 33 sayrlr kararlarrna
vatandaglardan gelen talepler do0rultusunda imar ve Bayrndrrlrk Komisyonunca incelenip
gdrugUldU0u belirtilmig ve komisyon raporu meclisimizce gortjgulmUg olup;

05.01.2016 tarih ve 33 numarah Belediye Meclis Karanna ek olarak:
" Kltahya Belediyesi Meclis karannda beliftilen cadde ve sokaklar t)zerinde bulunan

dakkanlann 0n ve yan bahgelerinin kullan tlabilmesi igin; tlim kat maliklerinin noter onaylr muvafakati
alrnarak, binadan itibaren parsel stnnnt gegmemek koguluyta, zemin kat veya varsa asma kat taban
ddsemesfie kadar kapalr alan olugturmayacak gekilcle ilsti) hafif, sabit veya aQttabilir malzeme
kullantlmak, yan ve 6n bahge taraflan parapet duvarlann iizerine, ag rp, kapanrr kattanabilir camlr
sistemlerle, proielerinin Estetik Kurulu taraf tndan uygun gAruhesi Safttyta ticari amaglr kullan abilif'
geklindeki ko$ulun uygulanmasr igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirligi ile karar verrldi.
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GUNoEMiN 16. MADDES|NiN:
KUtahya Belediyesi Ula!lm Hizmetleri lVLidtlrliioU Servis Araqla Hizmet YonetmeliOinde Degigiktik

Yaptlmastna Dair Ydnetmelik Tasla$r konusunun mtizakeresi, oldugunu belirten Meclis Bigt<anr bu ionu
hakklnda slayt g6sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprian mtizakerelerden sonia konuyu oya
sundu ve;

5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun l5.maddesinin (p) frkrasr " Kara, deniz, su ve demiryolu
azerinde igletilen her ti.lrlu servis ve toplu ta$tma araQlan ile taksi say arrnr, bilet itcret ve tarifelerini,
zaman ve gazergehhnnt belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri
yerler uzerinde araQ park yerlerini tespit etmek ve igletmek, iglettirmek veya kiraya veimek; kanunlarrn
belediyelere verdiAi tafik diizenlemesinin gerektirdigi bi)tun igleri yi)rittmek,uyannca;

Belediye Meclisimizin 01.09.2009 tarih ve 386 Sayrlr Meclis Karan ile kabul edilen, Kutahya
Belediyesi Ulagrm Hizmetleri MUdurlu0ir Servis Araglarr Hizmet Yonetmeligi'nin 11. Maddesi ii)
bendinin ekte sunulan, Kirtahya Belediyesi Ulagrm Hizmetleri MUdUrli.rOu Servis Araglan Hizmei
Yonetmeliginde Degigiklik Yaptlmastna Dair Yonetmelik Taslagr'nrn aynen kabulune igaiele yaprlan
oylama sonucunda oy birli!i ile karar verildi.

GUNDEMiN 1 7. MADDESiN|N:
.Belediye lvleclisi'nin 01.03.2016 tarih ve 93 sayrlr karanyla PIan ve BUtqe Komisyonu'na havale

edilen iktisadi igletme dugun salonlarrnrn 3 saate kadai kiralami ucretinin belirlenmesi ve gelir tarifesine
eklenmesi konusunun muzakeresi, oldu$unu belirten l\/leclis Bagkanr bu konu hakkrnda slalt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisr'nin 01.03.2016 tarih ve g3 sayrh karanyla Plan ve Bijtge Komisyonu'na havale edilen
iktisadi igletme dUgUn salonlarrnrn 3 saate kadar kiralama ucretinin belirlenmesi ve gelir tarifesine
eklenmesi ile ilgili komisyon raporu incelenmig olup;

iktisadi i$letme dUgUn salonlarrnrn 3 saate kadar kiralama ucretinin agaotda belirtildigi gekliyle
uygulanmasrna ve Kutahya Belediyesi 2016 yrlr Gelir Tarifesinin " iktisadi igletme DuQan Salonlan
Diger Kiralama Acretlerl' bolumune ilave edilmesine igaretle yapllan oylama sonucunda oy birligi ile
karar verildi.

84 iKTiSADiisLETME DOこ ON SALONLARI Diё ER KiRALAMA OCRETLERi

8411 Hafta igi (3 saate kadar) 250,00 TL (ikiyuzelliTUrkLirasr) KDV dahil

8412 Hafta sonu (3 saate kadar) 300,00 TL(U9yOZTurkL ras)KD∨ dah‖

GUNDEM|N 18. MADDES|NiN:
Atlksu Arltma Tesisi rehabilitasyonu ve kapasite artrnmt ingaatr iginde kullantlmak Uzere iller

Bankast A.$.den kredi kullanrlmasr konusunun mtizakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu
hakklnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

Attksu Antma Tesisi Rehabilitasyonu ve Kapasite Artrrrmr ingaatl iginde kullanmak uzere iller
Bankast A.$.den 4.936.649,31 TL (ddrtmilyondokuzytrzotuzalttbinaltryuzkrrkdokuzTlotuzbirKr) kredi
kullanrlmasrna, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harg,
Ucret vs. odemelerin, iller Bankasr A.$.ce teminat olarak alrnacak Belediyemiz gelirleiinden ve ilter
Bankast A.$. ve Maliye Bakanh$rnca dagrtrlan yasal paylanmrzrn mevzuattan kaynaklanan herhangi
bir kesinti oranrna ba!h kalmaksrzrn tamamrndan (%40'rn drgrnda ve %100'une kadai)
kargtlanmaslna, kredi teminattna konu gelirlerden krediye iligkin 0demelerin kargrlanamamasr halinde,
bu krediyle elde edilen tesis, ingaat ve her nevi gayrimenkul ile arag, gereg ve malzemenin, lller
Bankast A.$,ce talep edildigi takdirde aynr gartlarda ve talep tarihinde iller Bankasr A.g. adrna ipotek
veya rehin edilmesine, iller Bankast A.$.ce Belediyemize kullandrrrlacak krediye iligkin olarak her turlti
s6zlegmeyi ve evrakt imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden iglemleri yurutmeye, Belediyemiz
m0lkiyetindeki her tUrlu gayri menkulU iller Bankasr A.$.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her turlu
gelir, hak ve alacaklartnt iller Bankasr A.$.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her turlu ticari
igletmeyi iller Bankasr A.$.ye rehin vermeye, iller Bankasr A.$.nin mevtut mevzuatr ve bunda
meydana gelebilecek her tUrlu degigiklik gergevesinde, 5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun 68.
maddesinde yer alan kogullartn yerine getirilmesi kaydryla krediye konu igle ilgili her tUrlU iglemi
yapmaya Belediye Bagkantntn yetkilendirilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlioi ile
karar verildi.
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GUNDEMiN 19. MADDESiNiN:
$ehrimizin Krrkrllr Mahallesinde bulunan 1. Dar Sokak isminin deligtirilmesi ile $ehrimizin muhtelif

l\ilahallelerinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun mUzakeresi, olduounu
belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan
miizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

$ehrimizin Krrkrllr Mahallesinde bulunan 1. Dar Sokak isminin degigtirilmesi ile $ehrimizin
muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylr

incelenmek Uzere Arastrrma ve Tanrtrm Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 20. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Krrgrllr lvlahallesi 3101 ada 2861 , 2862, 2864, 2865,2867, 2868 ,2869,2870, 2872,

2873,2874, 2875,2863,2866,2871,1211 parsellerde imarplanr yaprmr On izni konusunun mUzakeresi,
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
ilimiz merkez Krrgrllr Mahallesi 3101 ada 2861,2862,2864,2865,2867,2868,2869,2870,2872,
2873,2874,2875, 2863,2866,2871, 121 1 parsellerde Kirtahya il Ozel idaresinin imar Planr muracaat
konusu gorugulmUg olup, yaprlan gdrugmeler sonunda,

23.02.2016 tarih 2501 sayrlr Ktjtahya il Ozel idaresi'nin talebi; " ...Krrgrllr Mahallesi , millkiyeti
idaremize ait olan 3101 ada; 2861, 2862, 2864, 2865,2867, 2868, 2869,2870, 2872, 2873,
2874 ve 2875 numarah parsellerle millkiyeti hazineye ait olan 2863, 2866, 2871 ve 1211 numaralt
parseller zerine Tartm ve Hayvanaltk feslsl /e tesislerin gatrsrna /lsanss E G1neg Enerji Santrali
kurulmag igin imar plant QaltgmasJ yaptlacaktr. Hazrlanan imar plant )rnegimiz yazrmtz ekindedir."
geklindedir.

ilgi dilekge etird edilmigtir. Soz konusu Krrgrllr Mahallesi 3101 ada 2861 ,2862, 2864, 2865,
2867,2868,2869,2870,2872,2873,2874,2875,2863, 2866, 2871, 1211 parseller Belediye
srnrrlarrmrz igerisinde, Mahalle Yerlegik Alanlarrnrn drgrnda, imar Planlarrnrn drgrndadrr.

1-Grda, Tarrm ve Hayvancrlrk il Mudurlugu Kutahva, 2-Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanIgr
(Sahada Maden bulunup bulunmadr!r ile ilgili olarak Maden igleri Genel Mijdiirlilgu ve Lisanssrz
Giine$ Enerjisi kurulmasr ile ilgili olarak Bagh ve ilgili Kuruluglar Dairesi Bagkanlr!r Ankara). 2-
Karayollarr 14. Bolge MUdUrlu0u Bursa, 3-D.S.i 34. $ube Mudurlirou Ktrtahva, 4-BOTAS Dogal Gaz
lgletmeleri B6lge Mi.idurlugU Ankara, 5-ll Telekom Mi.idtrrli.ilu Kutahva, 6-Bilim, Sanayi ve Teknoloji il

MUdUrlUoU Kutahva, 7-il Kultiir ve Turizm lvludurli]gu/ Miize MUdurlugii Kutahva, 8-il Ozel idaresi
Genel Sekreterlioi Kiitahva. 9-Qevre ve $ehircilik it wtrOuaugu Kutahva, 1o-TE|AS Turkiye Elektrik
itetim R.9. 6.iletim Tesis ve igletme Grup MudurluOu Kutahya, 11-Osmangazi Elektrik Dagrtrm A.$
Proje ve Tesis M0dirrlugtr Kutahva, '12-Orman Bdlge Mudurlu0u Kutahva, 13-Grda, Tarrm ve
Hayvancrlrk il Mi.ldi.irluou Ki.ltahva, 14-il Saolrk Mudurlu0u Kutahva, 1s-Orman ve Su igleri Bakanlrgr
Kutahya gube MudUrlU0u Ktitahva, 16-KUtahya Belediyesi A Fen igleri Mudurlugu B. Su ve
Kanalizasyon lgleri Mi.jdurlugii C. Saglrk igleri Mudurlugu. 17-il Afet ve Acil Durum Mudurlu0u
K0tahva, 18-Qinigaz Dolalgaz Dalrtrm AS KUtahya $ube MUdUrlUlU Kiitahya, 1g-Halk Sallrlr
MUdUAU0U/ Qevre ve Qalrgan Saglr$r Birimi KUtahva, 20-Orman ve Su igleri BakanlrQr, 2l-Orman ve
Su igleri Bakanhgr Su Y6netimi Genel MUdUrl0g0, Kurum ve Kuruluglardan imar planrna esas gorUgler
alrnmasrna, imar planrna esas jeolojik-jeoteknik etudlerin yaptrrrlmasrna, ilgili gehir planctstna
hazrrlattrrrlmasrna, i$aretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEM|N 21. MADDES|NiN:
ilimiz merkez Lala HUseyin Paga Mahallesi 43 pafta 1746 ada 101 parselde plan notunun

kaldrfllmasr konusunun mirzakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
ilimiz merkez Lala Huseyin Paga Mahallesi 43 pafta, 1746 ada, 101 parselde Plan notunun
kaldrnlmasr konusu gorugulmug olup, yaprlan gorugmeler sonunda;

Lala HUseyin Paga Mahallesi 43 pafta 1746 ada 101 parselde yirrurlukteki Uygulama imar
Planrnda Ticari Tesisleri, Otel Tesisleri, Turizm Tesisleri ve Ozel Egitim Tesisleri Alant hmax: serbest
Emsal :2.00 plan notu: ingaat Ruhsatr agamasrnda DSI 34. gube Mudurlugunden gorug alrnacaktrr.
Konut yaprlamaz lejandlr sahada kalmaktadrr. Kurum ve Kurulug gorugleri tamamlandrktan sonra imar
Planlan ve Degi$iklikleri yaprlmalrdrr.

ingaat Ruhsatr agamasrnda DSi 34. gube lvludurlu0u'nden gorug ahnacaktrr. Konut Yaprlamaz
geklinde plan notunun duzenlenmesi 06.04.2010 tarih 1 83 sayrlr Belediye Meclis Kararr ile uygun
g6rulmugtl/r. Ancak 27 49 hektarlrk Kutahya Kent Butunune yOnelik Revizyon imar Planlart yaprmr ile

ilgili kurum ve kurulug gOrirslerinin alrnmasr agamasrnda Devlet Su igleri Genel MudurlU!u 3. Bolge
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MUdurlulu'ni.rn 27.O9.2013 larih 577344 saytlt yaztlarr ile 1/25000 6lgekli halihazrr haritada yer alan
sahalar, taqkrn durumu ve DSi Genel MudUrlUgu'nun di$er faaliyetlerinin incelendiOi ve dikkate
alrnmast gereken hususlartn tesbit edildi0i belirtilmigtir. Devlet Su igleri Genel Mijdurliioir 3. B6lge
MtrdUrlul0'nUn 09.01.2014 tarih 15640 sayrlr yazrlarr ile halihazrrda sulama ve proje bUtUnlUgUnUn

kalmamtg olmast ile s6z konusu alanlarrn 2005 tarihinden 6nce Belediye Meclis kararr ile
uygulanmasr dikkate altnarak bahse konu alanlann Sulama sahast drgrna grkarrlmastntn uygun
oldugu belirtilmigtir. Aynca ilgili kurum yazrsrnda Felent Qayr kenan ile ilgili olarak herhangi bir
ktsttlamadan bahsedilmemigtir. Bahse konu Kurum gorugunun 06.04.2010 tarih 183 sayrlr Belediye
Meclis Kararl ile uygun gOrUlen Plan de!igikli0i yaprldrktan sonra alrnmrg olmasr sebebi ile planda
belirtilen fonksiyonlarda konut yaprlamayaca! rndan dolayl -ingaat Ruhsatt agamasrnda DSi 34. gube
MUdUrlU$U'nden goriig alrnacaktrr. Konut Yaprlamaz" geklindeki plan notunun kaldrrrlarak
uygulanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN 22. MADDESiNiN:
ilimiz merkez inkOy Mahallesi 2919 parselde imar Planr deOigikligi konusunun mLizakeresi,

oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz merkez inkoy Mahallesi 29lg parselde imar Planr de!iqiklili konusu gorugulmug olup, yaprlan
g0rUgmeler sonunda;

MUlkiyeti Belediyemize ait, inkoy Mahallesi 2919 parsel alanr 1/5000 Nazrm imar Planr ve
1/1000 6lgekli Uygulama imar Planrnda Uretici Pazar Yeri lejandlr alanda kalmaktadrr. Bahse konu
parsel alantntn qevresi Rekreasyon Alanr E:0.10 olarak planlarda gozukmektedir. inkdy Mahallesi
2919 parsel alantnln Rekreasyon Alanr Emsal.0.'l0lejandlr alana donugturulmesi 1/5000 Nazrm imar
Planr ve 1/1000 Uygulama imar Planr deQigikligi ve Rekreasyon Alanr ile ilgili plan notlarrnrn
olugturulmasr yonlerindeki imar planr degigikliginin (uip-18646,1-Nip18647,1)., 3194 sayrlr imar
kanunun 8/b maddesi uyaflnca onaylanmasrna,

Soz konusu parselin Beledive tarafrndan vaprlrp, 10 vrla kadar kiraya verilmesine veva kira
karsrhor vaorm modeli (vap-islet-devret) 25 yrla kadar kiraya verilmek Uzere ihale edilmesine bu
islemler icin Beledive Baskanrna ve Beledive Enc0menine vetki verilmesine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 23. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Qalca Mahallesi 2508 parselde imar Planr iptali konusunun mUzakeresi, oldugunu

belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardlndan ve yaptlan
mlizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz merkez Qalca Mahallesi 2508 parselde imar Planr iptali muracaat konusu goruguldU, yaprlan
gOrUgmeler sonunda;

01.03.2016 tarih 871 sayrlr dilekqe ile "10.11.2015 tarihinde 14299 nolu dilekge ile Qatca
Mahallesi, 5 pafta, 

^2508 ada da Belediyenin Soguk Hava Depolan sahast olarak belirtedigi alanda
ekte taratt 8795 m2lik alanrn tahsisinin kaldrr masr talep editmigti. Bu alantn 7055 m2 olarak tekrar
degerlendirilmesini talep ediyoruz" geklindedir.

Bahse konu 2508 parsel nolu alanrn 7055 m2'lik krsmr imar Planrnda (Belediye Hizmet Alanr)
Yer altt Soguk Hava Depolart Sahasrnda kalmaktadrr. Soguk Hava Depolarr alanrnda kalmasrndan
dolay 25.12.2015 tarih 3879 sayr ile Emlak istimlak MudUrtUgU'ne g6rug sorulmug olup; 1 1 .0i .2016
tarih 98 saytlt yazt ile cevap verilmig olup Belediye Hizmet Alanr- Yer altr Soguk Hava Depolan Alanr
olup Belediyemizce kullanrlan depolarrn bulundu0u alan igerisinde bulunmadr!r belirtilmistir.
17.03.2016 tarih 743 sayrlr yazt ile Zabrta MiidurlUgu'ne soz konusu alan ile ilgili g0ru9 sorulmug olup,
21.03.2016 larih 377 saytlr yaztlart ile "...MadarlA0Am[lzi)n herhangi bir talebi bulunmamaktadtr."
geklindedir.

Yukarrda bahsedilen Emlak istimlak lvudiirlUlU ve Zabia MirdUrlulU gdruglerine istinaden
bahse konu 2508 parselde 7055 m2'iik (Belediye Hizmet Alanr) Yer altr Soguk Hava Depolan lejandlr
alantn imar plantntn iptal edilmesi (plansrz hale getirilmesi); Milli Emlak MUdUrluOunce talep edilmesi
halinde Belediyemize olan tahsisin iptal iSlemleri igin Belediye Bagkanrna ve Belediye Encumenine
yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlili ile karar verildi.

F),
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GUNDEMiN 24. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Parmakoren Mahallesi 4128 ada 1 parselde imar Planr degigikliQi konusunun

muzakeresi, oldulunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt gctsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan mi..lzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz merkez Parmakdren Mahallesi 4128 ada 1 parsel ile ilgili imar planr degigikligi mUracaat konusu
g0ru9uldi.r, yaprlan gorUgmeler sonunda;

'14 03.20'16 tarih 1098sayrlr dilekge ile "Ekteki tapu ile maliki bulunduQumuz Kiltahya ili,

merkez ilgesi, J23-b04-a-3-c pafta, 4128 ada, 1 saytlt parsele ait plan tadilat yazmzn incelenerek
mevcut imar planrnda beliftilen Taks:0.35 ve Kaks:1.00 katsay annrn; Bolge genelindeki yurl
ihtiyaunt kargttamak amactyla tarafrmtzca Yuksek O0renim ve Kredi Yurllar Kurumuna teslim edilmek

zere, yeni yuri binaa yaprlacagrndan, konut alant olarak planlanmtg arsamEtn, yuft alantna (sosyo-
kiiltlirel Tesis alanrna) ddnA$Arubrek, bina kat sayrs/ d6rt(), Hmax:12.50, Taks:o.40, Kaks:1.60,
binalann cephe kitle derinliginin ise vaziyet plantna gdre belirlenecek gekilde diizenlenmesi iqin..."
geklindedir.

Itgi ditefge etild edilmigtir. Bahse konu Parmakoren Mahallesi 4128 ada 1 parsel alanr

Belediye srnrrlarrmrz iqinde Mahalle Yerlegik Alanlarrnrn drgrnda 1/1000 6lgekli Uygulama imar
Planrnda Taks:0.35, Kaks:1.00, Ayrrk Nizam 3 kat on bahge mesafesi 5 metre yan bahge mesafeleri 3

metre, ada bazrnda uygulama yaprlacaktrr ilraz yaptlamaz, konut adastdtr.
Bahse konu imar planr degigiklioi talebi ile ilgili olarak konut alanrndan Yurt alanrna (Sosyo-

KultUrel Tesis Alanrna) donugturulmesi Emsal.1 .00 dan Emsal:'1 .60 'a artrnlmasr istenilmektedir. Bu

da ingaat yo$unlu0unu artrrmaktadrr. Artan ingaat yogunlugu 12.738 metrekaredir. Artan yapt

yogunlugundan dolayr Belediyemize kayrtsrz, gartsrz, bedelsiz hibe edilmesi gereken miktar;
Parmakdren Mahallesi, 4128 ada,'1 parselin yakrn qevresinden arsa vasrflr 6400 m2'dir.

Parmak6ren Mahallesi, 4128 ada, 1 parselin Yurt Alanr (Sosyo-KUltUrel Tesis Alanr)
hmax:12.50(4 kat), Taks.0.40, Kaks:1.60 Seklinde imar Plant degigikligi talebi 29.03.2016 tarih 8568
kayrt nolu dilekge ile talep edilen $air $eyhi Dumluprnar Mahallesi, 121 ada, l nolu (2771 m2), $air
$eyhi Dumluprnar Mahallesi, 121 ada, 2 nolu (2851 m2), Andrz Mahallesi 127 ada, 101 nolu (1607 ,20
m2) parsellerin kayrtsrz, gartsrz bedelsiz hibe olarak Belediyemize devredilmesi (verilmesi), kaydryla
uygun gorulmtis olup, 9air $eyhi Dumluprnar Mahallesi 121 ada, 1 ve 2 parseller 1/1000 Uygulama
imar Planrnda Aynk Nizam 3 kat, Taks:0.35, Kaks:1.05 lejandlr sahadadrr.

$air $eyhi Dumluprnar Mahallesi 121 ada 1 ve 2 parsellerin konut lejandlr sahadan, park

lejanlr alanrna doni.igturulmesine (UiP-10479.2 - NiP-10481,1) 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b
maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEM|N 25. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Sofu N/lahallesi 3638 ada,2 parsel alanrnda imar planr degisikli0i konusunun

mlizakeresi, oldu0unu belirten lV]eclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
ilimiz merkez Sofu Mahallesi 3638 ada,2 parsel alanrnda imar planr de0iqikli0i muracaat konusu
goruguldu, yaprlan gorugmeler sonunda;

Sofu Mahallesi 3638 ada, 2 parsel alanr ile ilgili olarak Sofu Mahalle Muhtarlt!r'ntn 10/03/2016

tarih ve 1041 kaytt numaralr dilekqesi; " Mahallemizde yaptlan imar galtgmalan sonucu yeri belirlenen
ldari Sosyal ve Kiilt|)rel Merkezi ile Sa}ltk fesls/erl alantnrn yer deQigikligi konusunda; gereQinin

yaprlmaunt sayElanmla arz ederim." geklindedir ve dilekqe ekindeki plan ornegi incelenmigtir.

Soz konusu Sofu Mahallesi 3638 ada,5 parsel numaralr tagrnmaz alantnda ve gevresindeki

alanda uygulama imar planlarrnda Saghk Tesisleri Alanr, Belediye Hizmet Alanr (ldari, Sosyal ve

KUlturel Merkez) ve yol alanlan bulunmaktadrr. Soz konusu Sofu Mahallesi 3638 ada 2 parsel

alanrndaki ve bitigigindeki alanda bulunan Saglrk Tesisleri Alanrnda; Belediye Hizmet Alanr (idari,

Sosyal ve KUltUrel Merkez) T.A.K.S:0.50 K.A.K.S:2.00 Yengok:16,50m 4 kat Serbest Nizam lejandlr

alan dirzenlenmesi ve aynr bolgedeki Belediye Hizmet Alanrnda (idari, Sosyal ve Kulturel Merkez);

Saghk Tesisleri Alanr T.A.K.S:0.50 K.A.K.S:2.00 Yengok.16,50m 4 kat Serbest Nizam lejandlt alan

dUzenlenmesi yonlerindeki 1/1000 olgekli Uygulama imar Planr degigikligi ile bu uygulama imar planr

degigikliklerindeki fonksiyonlarrn nazrm imar planlanna aktanlmasr ydnundeki 1/5000 olqekli naztm

imar planr degiqikliginin (UiP-8346,1-NiP-8345,1) 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca
onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

す
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GUNDEMiN 26. MADDESiN|N:
BOTA$ rn 25.01.2016 tarih, -405.02.99- 3222 say yazrlannda belirtilen, "BOTA$ Ham Petrol ve

Dogal Gaz Boru Hattr Tesislerinin Yaprmr ve lgletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Qevre YOnetmeli0i"
konusu ile ilgili, imar planr deligikli$i konusunun mtizakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkant bu konu
hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;
BOTA$ rn 25.01.2016 tarih, -405.02.99- 3222 sayrlr yazrlarrnda belirtilen, 'BOTA$ Ham Petrol ve

DoQal Gaz Boru Hat Tesislerinin Yaptmt ve igletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Qevre YonetmeliQi"

konusu ile ilgili, imar planr deoi9ikli0i, dosyasr incelendi, yaprlan gorirsmeler sonucunda;
BOTA$ Dogal Gaz igletmeleri Bolge Mud lirluQ u'ni.]n, BOTAQ Ham Petrol ve Dogal Gaz Boru

Hattr Tesislerinin Yaprmr ve igletilmesine Dair Teknik ve Emniyet ve Qevre Yonetmeligi ve dolal gaz
hatlan ile ilgili kriterleri agrklayan 25.01 .2016 latlh, 3222 sayrlr yazrlarr, KUtahya Valili$i'nin 03.03.2016
tatlh,2218 sayrlr yazrlarryla iletilen, BOTA$ izmir $ube Mtrdurlulu'nUn 01.03.2016 tarih, 8802 sayrlr,
Boru Hatlannrn Korunmasr konulu yazrlarr, etud edilmigtir. Qamlrca Ek Uygulama imar Planlarr
dahilinde geqen, do$al gaz hatlan ile ilgili BOTA$ Dogal Gaz igletmeleri Bolge MudUrl0gir'nUn
18.04.2011 tarih, 1 1834 sayrlr yazrlarr esas alrnarak, Belediye Meclisimizin 03.05.201 1 tarih, 196
sayrlr kararryla onaylanan imar planr degigikli0iyle, plan notlafl dUzenlenmigti.

Uygulamalarda herhangi bir problemin olmamasr, hukuksal bir sorunun olusmamasr, dogal
gaz hatlarryla ilgili hususlarrn mevzuat kapsamrnda gUncel olarak gergeklegtirilmesi, uygulamalarda
birli!in saglanmasr, amaqlarryla;

Belediye ve M0cavir Alanlanmrzda uygulanmak uzere; Qamlrca Ek Uygulama imar Planlarr
Plan Notlarrndaki; 18.04.2011tarih, 11834 sayrlr yazr esas alrnarak dUzenlenen " 10- Dogal Gaz Boru
Hat g zergahrntn yeq,il alan olarak kullanrlmas amaayla, 15 metrelik yol alanr dahilinde, yol
kesisimleri haricinde, otopark giriglerinin de d]zenlenerek, hatttn gegti1i guzergahta toplamda 2
metrelik yol igi yegil band dAzenlenmi$tir. Dojal Gaz Boru Hatttnrn geqtigi gAzergahta konut, tali ig ve
ticaret yaptmr igin Kamulagtrma stntnndan itibaren 5m. sag ye 5 m. sol mesafenin btraklmas, artan
her kat igin bu miktara yanm metre ilave edilmesi kogulu sonucunda, 6'gar metre koruma alanlart
belirlenmigtir. Koruma alanlanntn koordinatlandtnlarak uygulanmau, bu kogullann diger yap agma
b6lgelerinde de aynen uygulanmau zorunludur." geklindeki plan notunun sabit tutularak, Qamlrca Ek
Uygulama imar Planlart Plan Notlanndaki dogal gaz hatlarryla ilgili di$er b6lumlerin, Kutahya
uygulama imar plant plan hukUmleri ile diler uygulama imar planlarrndaki Do$al Gaz Boru Hatlan ile
ilgili plan notlartntn, 'BOTA| Ham Petrol ve DoQal Gaz Boru Hattt Tesislerinin Yaprmt ve lgletilmesine
Dair Teknik Emniyet ve Qevre Yonetmeligi hAkAmleri, ilgili kriter ve mevzuat ko$ullan,
uygulanacakfir." geklindeki plan notuna donugturulmesi, ilave edilmesi, yonlerindeki uygulama imar
planr degigikligi ile ilgili nazrm imar planr deQigikliginin (UiP-9420.41-NiP-9422.47),3194 Sayrlr imar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile

karar verildi.

GUNDEMiN 27. MADDES|NiN:
ilimiz merkez Hactazizler Mahallesinde, 11C18 pafta, 2618 ada,214 nolu parselde mevzii

imar planr yaprmrna dair on izin verilmesi konusunun muzakeresi, oldulunu belirten Meclis Bagkanr
bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz merkez Hactazizler Mahallesinde, 1 1C1 B pafta, 2618 ada, 214 nolu parselde mevzii imar planr

yaprmrna dair 0n izin verilmesi mUracaat dosyasr incelendi, yaprlan gortigmeler sonucunda;
07.03.2016 tarih, 980 kayrt nolu dilekqe ile Haqazizler Mahallesinde, 11ClB pafta, 2618 ada,

214 nolu parsel alantnda; civardaki yaprlagmalara uygun, konut amaElr , mevzii imar planr yaprmrna

dair on izin verilmesi talep edilmigtir. Parsel alanrnrn bulundugu 2617,2618 nolu adalar bdlgesindeki
358 hektarlrk alanda ve baglantr yolunda, 01.12.2015 tarih, 468 sayrlr Belediye Meclisi karanyla,
(ayrtk nizam 2 kat - TAKS: 0.25 - KAKS: 0.50 lejandlr) konut sahalarr-ticaret alanlarr ile gerekli sosyal
ve teknik altyapr alanlarr olarak imar planlarrnrn hazrrlanmasr igin, idaremiz tarafrndan, Kurum ve
Kuruluglardan imar planrna esas gorUgler alrnmasr, imar planrna esas jeolojik-jeoteknik etud
yaptrnlmasr, uygun gorulmugtu. GunumUze kadar, soz konusu 358 hektarlrk alanda ve baglantr
yolunda imar planr yaprmryla ilgili; Orman Bolge Mudurlu$ii Kiitahva, Orman ve Su igleri Bakanlrgr(Su
Yonetimi Genel Mudurlugu) Ankara. BOTA$ DoQal Gaz igletmeleri Bolge Mudurlugii Ankara, il Saolrk
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Mtrd1rrlggu Ktrtahva. Qinigaz Dogalgaz Dagrtrm A.$ KUtahya $ube M0dirrlirgU KUtahva, Halk Sagltgt

MUdUrlUgu/ Qevre ve Qalgan Saglrgr Birimi Kutahva, il Telekom Mi.rdi.rrluou Ki.itahva, il Ozel idaresi

Genel Sekreterlioi Kutahva, TEiAS Turkiye Elektrik iletim A.9. 6.iletim Tesis ve igletme Grup

MtrdurlitOtr Kirtahva, it KitttUr ve Turizm Mirdirrlu0U/ Muze MUdtjrlugu Kutahva, Osmangazi Elektrik

Dagrtrm A.g. proje ve Tesis MUdurlUgU KLrtahva, Orman ve Su igleri Bakanlrlr Kutahya $ube
Mudurltrou KUtahva, Bilim, Sanayi ve Teknoloji il Mudtirlugu Kirtahva, ilAfet ve Acil Durum Mudurliiou

Kutahva, Kutahya Belediyesi : Fen igleri MUdUrlUlU,Saglrk igleri Mird0rlUlil, Kurum ve Kuruluglardan

goriigler alrnmrgtrr. Verilen gOrugler ettrd edilmig olup,214 nolu parsel alanryla ilgili, it Sagtrf

MUdiirtirOtr Kutahva,TElAg Tiirkiye Elektrik itetim R.9. 6.lletim Tesis ve igletme Grup MudurlU0u

Kutahva, Orman ve Su igleri Bakanlrgr(Su Yonetimi Genel MUdUrlugU)nUn goruqlerinin , yenilenmesi,

gerekmektedir. Sdz konusu 2617, 2618 nolu adalar bolgesindeki , imar planrna esas gOrUq ile ilgili

Grda, Tarrm ve Hayvanctltk il Modurlugi.jne yaprlacak bagvuruda 2618 ada, 214 nolu parsel alantntn

Qrkartrlmasr,
Talep sahibi tarafrndan: 1-Karayollarr 14. Bolge MudurlU0U Bursa, 2-D.S.l 34. $ube Mudurlu0u

KUtahva, 3-Qevre ve gehircilik il MUdtrrlUgu Kutahva, 4-TEiA$ TUrkiye Elektrik iletim A.9. 6 itetim

Tesis ve igletme Grup Mudtirltrou Kutahva, S-Grda, Tarrm ve Hayvancrlrk ll Mudurltiou Klrtahva,6-il

Saohk MtrdurluoU Kirtahva, 7-Kutahya Belediyesi : Su ve Kanalizasyon igleri Mudirrluou 8-Orman ve

Su igleri Bakanlr!r(Su Yonetimi Genel MUdUrlirQU), 9- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlr!r(Maden igleri

Genel MUdUrlU$U) Ankara: geklindeki Kurum ve Kuruluglardan imar plantna esas goruqler altnmast,

imar planrna esas jeolojik-jeoteknik etUd yaptrrrlmasr, ilgili gehir planctstna hazrrlattrrllmasl; parsel

alanr miktarrnrn en az o/o 39'u olacak gekilde (kamu eline bedelsiz olarak gegecek olan) kentsel-

sosyal{eknik altyapr alanr ayrtlmast, kayrtlartyla, ayrtk nizam 2 kal - 5 metre on bahqe - 3 metre yan

bahge - TAKS: 0.25 - KAKS: 0.50 - Yengok : 6.50 m. lejandlr Konut Alanr olarak bahse konu 214

nolu parsel alanrna; mevzii naztm ve uygutama imar planr yaprmr igin 0n izin verilmesine igaretle

yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

cUNDEMiN 28. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Ytldtnm Beyazrt l\4ahallesi, 109 pafta, 688 adada, 30 A0ustos Mahallesi, 106 pafta,

561 adanrn guneybattsrnda imar planl degigiklikleri konusunun mtrzakeresi, oldu0unu belirten Meclis
Bagkant bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

l[miz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 109 pafta, 688 adada, 30 A0ustos Mahallesi, 106

pafta, 561 adanrn gUneybatrsrnda imar plant de0isiklikleri, dosyasr incelendi, yaptlan gortrSmeler

sonucunda;
Uygutama imar planlarrnda Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 109 pafta, 688 adada; konut alant ve

park alanlarrnr azallacak, yol alanlaflnt arttrracak gekilde, hemzemin otopark alantntn guney

boltimunde yol alanr duzenlenerek, diger hemzemin otopark alant b6liimtr, yol ve konut alanlartnda

lbadet Yeri (Serbest Nizam - Hmax: Serbest - KAKS: 2.00 - TAKS: Aranmayacakttr) lejandlt sahantn

olugturulmast, konut alanlarrnln ortasrndan gegen 7 metrelik yaya yolunun konut alanlartna dahil

edilerek park taraftnda 7 metrelik yaya yolunun duzenlenmesi, yol, konut ve yegil alanlarlnln

dUzenlenmesi, bu bolgedeki azalan yegil alan kargtllgtnda; 30 A$ustos Mahallesi, 106 pafta, 56'1

adantn guneybattsrnda agaglandtrllacak alanda park alanr duzenlenmesi, " Park alantnda yer altt

otoparkr en az 430 m2 olarak gergeklegtirilecektir. " plan notunun konulmast, yonlerindeki uygulama

imar planr deoigiklikteri ile ilgili nazrm imar planr de$igikliklerinin (UiP-9421,25-NiP-9422,48), 3194

Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarinca onaylanmasrna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy

birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 29. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Okgu Mahallesi, 137, 174 nolu adalarda 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;
ilimiz merkez Okgu Mahallesi, 137,174 nolu adalarda imar plant degigikligi, dosyasl incelendi, yaptlan

g0rugmeler sonucunda;
imar planlartnda; Okgu Mahallesi, 174 nolu adada, orman alanl b6ltimtr, park olarak

belirlenmigtir. Ancak, Orman Bolge MudtrrlUlU'nUn 20.01 .2016 tarih, 134291 sayrlr yaztstyla iletilen
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orman alanlalntn 174 nolu adada bulunmadrOr tespit edilmigtir. Bu baglamda , 174 nolu adadaki park

alantnln Aynk Nizam - 2 kat, TAKS: 0.20, lejandlr konut alantna dahil edilmesi, konut alanrna dahil

edilen soz konusu park alant miktart kadar ,137 adadaki Ayrrk Nizam - 2 kat, TAKS: 0.20, lejandlr

konut alanrnrn kuzey bol0mUnde park alanr ayrrlmasr, yonlerindeki uygulama imar planr degigikligi ile

ilgili nazrm imar planr degigikliginin (UiP-9461 ,4-NiP-9520,3); 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b

maddesi uyalnca onaylanmastna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 30, MADDESiNiN:
ilimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 93 pafta, 577, 1873 nolu adalar bolgesinde imar planr

degigiklikleri konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakklnda slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 93 pafta, 577, 1873 nolu adalar bolgesinde imar planr

degigiklikleri, dosyasr incelendi, yaprlan gorugmeler sonucunda,

Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 93 pafta, 577, 1873 nolu adalar bolgesinde; Askeri Saha bulunan

480 nolu parsel alanrnda, Bitigik Nizam - 4 kat konut lejandlr sahalarda yol alanlartnrn duzenlenmesi,

yol igi pasif yegil alanlarrn, imar hatlannrn, yol sahalarrnrn ditzenlenmesi yOnlerindeki uygulama imar

ptanr degigikligi ite itgiti nazrm imar planr degigikliginin (UiP-9421,26-NiP-9422.49).3194 Sayrlr imar

Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile

karar verildi.

GUNDEMiN 31. MADDESIN|N:
"A grubunda, 2.749 hektarltk alanda; revizyon nazlm ve uygulama imar planlart yaplml" i9i

alanrnda; jeolojik-jeoteknik etudler ve orman alanlan konularrnrn m0zakeresi, oldugunu belirten l\4eclis

Bagkant bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan mUzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;
"A grubunda, 2.749 hektarlrk alanda; revizyon naztm ve uygulama imar planlart yaplml" igi alanlnda;
jeolojik-jeoteknik etudler ve orman alanla konularr incelendi, yaptlan gorugmeler sonucunda;

A grubunda, 2.749 hektarlrk alanda, revizyon nazlm ve uygulama imar planlart yaplml igi

sahast ile 196 hektarltk alanda, Sit ve Etkilenme Gegig Alanlarr Koruma Amaglt imar planr alanlnda,

2OO4 ytltnda mUlga Afet igleri Genel MUdurlugunce , Kutahya ili Merkez revize imar planlartna esas
jeolojik - jeoteknik - jeofizik etudleri onaylanmrgtr. Belediye Meclisinin 26.06.2012 tarih, 283 saytlt

kararryla; s6z konusu jeolojik - jeoteknik - jeofizik etud kogullarrnrn imar planlartna iglenmesi

gerekliligi belirtilerek, A grubunda,2.749 hektarLk alanda, revizyon nazrm ve uygulama imar planlarl

yaprmr iginin ihaleye grkartrlarak temin edilmesi, uygun g6rUlmUgtu. Yuklenici firma ile 21.06.2013

tarihinde sOzlegme imzalanmrg ve revizyon imar planlarr i9i ile ilgili, Araqttrma-De!erlendirme
galrgmalan ldaremizce kabul edilmigti. YUklenici firma tarafrndan, 24.O2.2014 tarihine kadar beq

etaptaki tum taslak revizyon imar planlan idaremize iletilmigtir. Ancak 24.O2.2O14 tarihinden itibaren

herhangi bir etabtn, revizyon imar planr onaylanamam rgtrr. 196 hektarlrk Koruma Amaqlt imar planl

alanr ile ilgili revizyon imar planlan yaprmt igi ihale edilmig olup, ihaleyi alan yuklenici firma ile
20.02.2012 tarihinde sozlegme imzalanmrgtrr. S0z konusu revize imar plantna iligkin AraQtrrma-

Degerlendirme galrgmalarr, imar ve Bayrndrrlrk Komisyonumuzca uygun gorulmOg olup, halen Koruma

Bolge Kurulunca, etud edilmektedir. GiinUmtrz itibariyle, KUltur ve Turizm Bakanlrgr MUzeler Genel

Mildi.irlu0u ile yaprlan yazrgmalar sonucunda, Kalenin zemin g UQlendirilmesine iligkin jeolojik ve

jeoteknik ettld galrgmalarr da devam etmektedir. 2004 yrlrnda Afet iglen Genel MudUrlU0unce

onaylanan, KUtahya ili Merkez revize imar planlarrna esas jeolojik -.ieoteknik - jeofizik etudlerde

yerlegime uygun olmayan alanlar (UOA) belirlenmigti. Revizyon imar planlarr i9i

tamamlanmadtgtndan, soz konusu (UOA) lejandlarryla belirlenen alanlar imar planlartna

iglenememigtir. Ancak, imar plant degigikli0i taleplerinde, soz konusu Yerlegime Uygun Olmayan Alan

(UOA) lejandh sahalar goz onunde bulundurulmaktad rr. Uygulama imar planlaflmtztn qogunlukla

gUney bolgesinde, yapt yaptlacak sahalartn bir bolUmiinde, Yerlegime Uygun Olmayan AIan (UOA)

lejandlr sahalarrn oldu!u tespit edilmigtir. Aynr zamanda, Siner Mahallesinde daha once ve

26.07 .2012, 29.O9.2014, 04.12.2015, 15.01 .2016 ile 20.01 .2016 tarihli yazrlarla sayrsal ortamda

iletilen orman alanlaflnrn, yine yapr yaprlacak sahalartn bir bolUmune girdi0i gorulmuqtur.

Uygulama imar planlanna bahse konu (UOA) lejandlt alanlar ve orman alanlarl

i§lenmedioinden,bu alaniarda yap a§ maiar n olmasl ha nde telafisi zor durum ar,olusabilecektir Bu

И .
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nedenlerle bahse konu (UOA) lejandll alanlar ve orman alanlarrnrn; revizyon imar planlartntn yaplmlnl

beklemeden, uygulama imar planlanna aktanlarak uygulanmasrnrn gerekti$i gdrulmUgtUr. Revizyon

imar planlarrnrn hazrrlandrQr alan rgerisinde, 6306 Sayrlr "Afet Riski Altrndaki Alanlartn DOnirgtUrUlmesi

Hakkrnda
Kanun" kapsamtndaki, Riskli Alanlarda; 2014 yrlrnda Qevre ve $ehircilik Bakanlt$tnca onaylanan

jeolojik-jeoteknik etUdlerde, 2004 yrlrnda onaylanan jeolojik - jeoteknik - jeofizik etudlerdeki

Yerleqime Uygun Olmayan Alan (UOA) lejandh sahalartn, kaldrrrldr0r tespit edilmigtir.
*Yukarrda agrklanan revizyon imar planr yaprlacak 196 ve 27 49 hektarltk alanlar iqerisinde,

6306 Sayrlr Kanun Kapsamrndaki Riskli Alanlar drsrndaki sahalarda, 2004 ytltnda onaylanan imar

planlarrna esas jeolojik - jeoteknik - jeofizik etudlerinde belirlenen yerlegime "uygun olmayan alanlar"

(UOA) da;yapr yasagr getirilmesi, her ti.rrlu imar gapr (durumu) verilmemesi, ifraz, tevhid ve

parselasyon izni verilmemesi, ingaat (yapr) ruhsatr verilmemesi, bilgi amaglr imar plant 6rnegi

verilmesine,
.Daha once jeolojik-jeoteknik etUdleri yapttrtlmayan, yenilenmesi gereken ve Kale

Bolgesindeki yerlegime "uygun olmayan alanlai'(UOA) dtgtnda, uygulama imar planrnda yaptlaqma

olacak alanlarda kalmakta iken , 2004 yrlrnda onaylanan jeolojik -.jeoteknik - jeofizik etudlerde
yerlegime "uygun olmayan alanlal' (UOA) da kalan bolgelerde; 40 hektarr geqmeyecek gekilde,

idaremizce; imar planrna esas jeolojik-jeoteknik etUdlerin yapttnlmastna,
.Yukarrda agrklanan idaremize iletilen orman alanlarrnda, yegil, yol v.b alanlarrnrn; Orman

Bolge MUdUrlU0unden uygun gOrUgUn altnmastndan sonra uygulanmast, kaytkltk oldugu

dir$Unuldug Unden; orman alanlnrn yaprlagma olacak parsellerde oldu!u durumlarda, Orman Bolge

Mtidiirltiltinden bu parselde orman alanr bulunmadrgrna dair gorugun getirilmesi durumunda bu

parsele ait imar planrnrn aynen uygulanmasrna, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy bidili ile karar

verildi.

GUNoEMiN 32. MADDESiNiN:
ilimiz merkez 30 AQustos Mahallesi, 1396, 1397 ve 1398 nolu adalarla ilgili imar planr deOigikli0i

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

ilimiz merkez 30 A0ustos Mahallesi, 1396, 1397 ve 1398 nolu adalarla ilgili imar planr

degigikligi konusunun daha detaylr incelenmek uzere imar ve Bayrndtrlrk Komisyonu'na havale

edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 33. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 2730 ada,64 nolu parselde imar planr deligikligi konusunun

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

llimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 2730 ada, 64 nolu parselde imar plant degigikligi
konusunun daha detaylr incelenmek uzere imar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli!i ile karar verildi.

GUNDEMiN 34. MADDESiNiN:
ilimiz merkez 30 A0ustos [/ahallesi, 100 pafta, 802 ve 803 nolu adalarda imar planr deoigikligi

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

llimiz merkez 30 Agustos Mahallesi, 100 pafta, 802 ve 803 nolu adalarda imar planr de$igikli$i
konusunun daha detayh incelenmek Uzere imar ve Bavrndrrlrk Komisvonu'na havale edilmesine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 35. MAoDESiNiN:
Dumluptnar Universitesi Germiyan Yerlegkesi Alanrnda imar planr degigikli0i konusunun

mirzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Dumluprnar Universitesi Germiyan Yerlegkesi Alanrnda imar planr de!isikli!i
incelenmek Uzere imar ve Bavrndrrlrk Komisvonu'na havale edilmesine

konusu n u n daha detaylr

igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.
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GUNDEMiN 36. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Alipaga Mahallesi,5 pafta,641 ada,9 nolu parsel alantnda imar plant degigikli$i

konusunun mgzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi

verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Alipaga Mahallesi, 5 pafta, 641 ada,9 nolu parsel alantnda imar planl de$igiklili

konusunun daha detayll incelenmek uzere imar ve Bavtndtrltk Komisvonu'na havale edilmesine

igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli!i ile karar verildi

GUNDEMiN 37. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Lala Huseyin Paga Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2267 ada bolgesinde

degigikli$i konusunun miizakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt

birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Lala HUseyin Paga Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2267 ada bolgesinde

degigikligi, dosyasr incelendi, yaptlan gortigmeler sonucunda;

imar plan r

gosterisi ile

imar planr

Osmangazi Mahallesinde bulunan mevcut Kentsel DdnUgum ve Geligim Alantnda; Lala

Huseyin Pa$a Mahallesi, 21.1.3 pafta, 2267 ada bOlgesinde uygulama imar plantnda Sosyo-KUlturel

Tesis Alanr, Serbest Nizam, TAKS: 0.40, KAKS: 2.40, Hmax: 13.50 m. lejandlt alan bulunmaktadtr.

56z konusu alanda nazrm imar plantnda Meskun Konut Alanlarr (yuksek yogunluk, E: 2.40) lejandlr

alan bulunmaktadrr. Lala Huseyin Paga Mahallesi, 21.1.3 pafta, 2267 ada bolgesinde imar plantnda

bulunan Sosyo-Kulturel Tesis Alanr lejandlr sahaya Spor Tesisleri Alanr lejandt eklenmesine yonelik

uygulama imar planr degigikligi ve ilgili nazrm imar planr deQigikliginin (UiP-9420.42-N|P-9422.50).

3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca onaylanmastna igaretle yaptlan oylama

sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 38. MADDES|NiN:
ilimiz merkez Maltepe l/ahallesi, 72 pafta, 510 ada, 138 parsel bolgesinde imar plant deoigiklioi

konusunun mqzakeresi, oldu$unu belirten l\ileclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi

verilmesinin ardrndan ve yaptlan mlizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 510 ada, 1 38 parsel bdlgesinde imar planr degigikligi,

muracaat dosyasr incelendi, yaptlan gorUgmeler sonucunda;

Emtak ve istimlak MudurlugU'nUn 24.03.2015 tarih, 919 sayrlr yazrsr ve eki Maltepe Mahallesi

Muhtarrnrn dilekQesi etud edilmigtir. Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 510 ada, 138 parsel nolu ta9rnmazrn

SaOlrk OcaOt Alanr olarak tahsis edilmesi talep edilmektedir. MUlkiyeti Belediyemize ait olan 510 ada,

138 ve 48 parsel nolu tagtnmazlann bulundugu alanda imar plantnda Diyanet Vakft Ktz Kur'an Kursu

lejandlr alan bulunmaktadrr. Soz konusu alanrn Sa$lrk Tesis Alanrna don Ugturulmesine yonelik imar

ptanr degigiktigine iligkin il Mtifttilu0u'nun 09.09 2015 tarih, 2505 sayrlr ve Halk Saglrgt Mudiirlirou'nun

23.02.2016 larih, 1423 sayrlr gorUg yaztst bulunmaktadrr. Maltepe Mahallesi, 72 pafta,510 ada, 138

ve 48 parsel botgesinde imar planrnda bulunan Diyanet Vakfr Krz Kur'an Kursu lejandlt alantn Sagllk

Tesis Alanr, Serbest Nizam, TAKS: 0.50, KAKS: 1.50, Hmax: 11.00 m. (3 kat) lejandh alana

donugturiilmesine yonelik imar planr de$isikliginin (UiP-9420,43-NlP-9422.51\. 3194 Sayrlr imar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmastna,

imar planr de!iqikli0inin kesinlegmesinden sonTa sOz konusu tagtnmazlartn 5393 saytlt

Kanunun 18-e maddesine gOre tasarruf geklinin belirlenmesi, talep edilmesi halinde 29 ylla kadar

tahsis edilmesi ve tum iglemler igin Belediye Bagkanrna ve Belediye Encumenine yetki verilmesine

igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 39. MADDES|NiN:
ilimiz merkez Evliya Qelebi Mahallesi, 19.K.2 pafta, 6282 adada imar plant degigikliQi konusunun

muzakeresi, olduounu belirten Meclis Ba$kanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardlndan ve yaprlan miizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,
ilimiz merkez Evliya Qelebi Mahallesi, 19.K.2 pafta, 6282 adada imar planr degigikligi, dosyast

incelendi, yaprlan gortigmeler sonucunda;
Evliya Qelebi Mahallesi, 19.K.2 pafta, 6282 adann bulundugu alan 6306 sayrlr Afet Riski

Altrndaki Alanlarrn Donugturulmesi Hakktnda Kanun kapsamtnda 1710412013 tarih ve 201314678

saytlt Bakanlar Kurulu Kararr ile belirlenen Riskli Alan iginde kalmaktadtr. Soz konusu alanda
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uygulama imar planrnda Bitigik nizam 2 kat konut lejandh alan; naztm imar plantnda Meskun Konut

Alanlarr (yUksek yogunluk) lejandh alan bulunmaktadrr. SOz konusu ada bdlgesinde imar uygulamast

da yaprlmrg olup; imar parselleri olugmugtur. Ancak,6282 nolu adantn bir boltlmunde imar hattt ile

mUlkiyet srnrrr arasrnda kayrklrklar oldu0u tespit edilmiqtir. Bu kayrkhklartn giderilmesi amactyla

mUlkiyet srnrn esas altnarak imar hattrnrn dirzenlenmesi ve 0.80-1 .55 m. on bahge, 2-3-4-7.5 m. atka
bahge mesafelerinin belirlenmesine ydnelik uygulama imar planr deQigikliginin (UiP-9420,44); 3194

Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda

oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 40. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Okqu Mahallesi, 7 pafta, 3726 ada bdlgesinde ilave mevzii imar plant yaptmt

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
ilimiz merkez Okgu Mahallesi, 7 patta, 3726 ada bolgesinde ilave mevzii imar plant yaptmt, muracaat

dosyasr incelendi, yaprlan gorugmeler sonucunda;
14.03.2016 tarih, 1097 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. OkEu Mahallesi, 7 pafla,3726 ada,4

parsel (eski 2517 parsel) nolu tagrnmazrn bir bolumunde imar planrnda park ve yol alant bulunmakta

olup; tagrnmaz alanrnrn bUyuk boltrmunde imar planr bulun mamaktad tr. 56z konusu bOlgedeki imar
planlarr ile orman sahasr arasrnda kalan, imar planr bulunmayan sahalan igerecek gekilde; Okgu

Mahallesi, 7 pafta, 3726 ada bolgesindeki yaklagrk 2 hektarlrk alanda konut, kentsel - sosyal - teknik
altyapr bdlgesi olarak ilave mevzii imar planlarrnrn hazrrlanmasr amacryla, idaremizce yasal mevzuat
gerqevesinde gerekli tUm etudlerin yaptrnlmasrna;

1-Karayollan 14. Bolge MUdUrlUgU Bursa,2-DSi 34. $ube Mudurluoir Kutahva,3-BOTA$
Dogal Gaz igletmeleri Bolge Mudi.irli.i!u Ankara,4-il Telekom Mtidurli.i!tr Kutahva, S-Bilim, Sanayi ve

Teknoloji il Mudurluou Kutahva, 6-il Kultur ve Turizm Mudurlugu / Muze Mud[irluOu Kutahva, I -il Ozel
idaresi Genel Sekreterlioi Ktitahva, 8-Qevre ve $ehircilik il Mirdurluoti Kutahva, g-TEIA$ Turkiye
Elektrik iletim A.S. 6.iletim Tesis ve igletme Grup Mudurlugu Kutahva, 1O-Osmangazi Elektrik Dagrtrm

A.$. Proje ve Tesis Mudurlirou Kutahva, 1 1-Orman Bolge Mudtrrluou Kutahva, 12-Gtda, Tartm ve

Hayvancrlrk it tr,tuOurtugtr Kutahva, 1 3-il Saohk Mudurluou Kutahva, 14-Orman ve Su igleri Bakan|gr
Kutahya gube Miidurlu0u Kiitahva, 1s-Kiitahya Belediyesi: A) Fen igleri Mi.idurlu0u, B) Su ve

Kanalizasyon igleri Mi.rdurlugu, C) Sa0lrk igleri Mi.LdiLrlugU, 16-il Afet ve Acil Durum M0d0rlUgi.r

Kirtahva, 17 -Qinigaz Do!algaz Da!rtrm A.$. Kutahya $ube Mirdirrlugu, 18-Halk Sagltgt MUditrlirgu /

Qevre ve Qalrgan Saglrgr Birimi KUtahva, 19-Orman ve Su igleri Bakanlrgr Su Yonetimi Genel
Mirdurlirgir Ankara, 2O-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlrgr Maden igleri Genel Mudurlugu Ankara,
Kurum ve Kuruluglardan imar planrna esas gorugler alrnmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy

birligi ile karar verildi.

GUNDEM|N 41. MADDES|NiN:
Dumluprnar Universitesi Evliya Selebi Yerlegkesi imar planr revizyonu konusunun muzakeresi,

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

Dumluprnar Universitesi Evliya Qelebi Yerlegkesi imar planr revizyonu konusunun daha detaylr

incelenmek Uzere imar ve Bavrndrrlrk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama

sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 42. MADDESIN|N:
ilimiz merkez Saray l\,4ahallesi , 2 pafta, 7 adada imar planr de$igikli$i konusunun mUzakeresi,

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

ilimiz merkez Saray Mahallesi ,2 pa'fla,7 adada imar planr de!iqikli$i konusunun daha detaylr

incelenmek trzere imar ve Bayrndrrlrk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama

sonucunda oy birligi ile karar verildi.
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GUNDEMiN 43. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 130 ada, 1 parsel b0lgesinde imar plant degiglkligi

konusunun muzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt g6sterisi ile birlikte bilgi

verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 130 ada, 1 parsel bolgesinde imar plant deoigikligi

konusunun daha detaylr incelenmek Uzere imar ve Bavtndtrltk Komisvonu'na havale edilmesine

igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 44. MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin O2lO2t2O16 tarih, 70 sayrlr kararryla onaylanan Andlz Mahalle Yerleqik Alanr

Naztm ve Uygulama lmar Planlarrna askt sUresi dahilinde gelen itirazlarrn delerlendirilmesi konusunun

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

ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclislmizin 02t0212016 tarih, 70 sayrlr kararryla onaylanan Andtz Mahalle Yerlegik

Alant Naztm ve Uygulama imar Planlarrna askr suresi dahilinde gelen itirazlartn delerlendirilmesi

konusunun daha detaylr incelenmek uzere imar ve Bavtndtrlrk Komisvonu'na havale edilmesine

igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli!i ile karar verildi.

GUNDEMiN 45. MADDESiNiN:
ink6y Mahallesi kuzeyindeki bdlgede, Ki]gUk Sanayi Sitesi Alanr, Konut Drgr Kentsel Qaltgma Alant,

Konut Alanr ve Kentsel, Sosyal, Teknik Altyapr Alanlan olarak Nazrm ve Uygulama lmar Planlart yaplml
konusunun mgzakeresi, olduQunu belirten l\ileclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi

verilmesinin ardrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Ink6y Mahallesi kuzeyindeki bolgede, K0giik Sanayi Sitesi Alant, Konut Dr9r Kentsel

Qaltgma Alant, Konut Alanr ve Kentsel, Sosyal, Teknik Altyapr Alanlarr olarak Naztm ve Uygulama

imar Planlarr yaprmr dosyast incelendi, yaptlan gorugmeler sonucunda;
Belediye Meclisimizin O3lO2t2O15 lanh,74 sayrlr karaflyla, inkoy Mahallesi yerlegik alanrnrn

kuzeyi ile 2.OSB alanrnrn gtrneyindeki alanda, Kuguk Sanayi Sitesi alanr olarak imar planr yapttrtlmast

igin, idaremiz tarafrndan ilgili kurumlardan imar planrna esas gortigler altnmast, ilgili gehir planctstna

hazrrlattrn lmasr uygun gorillmugtu. SOz konusu bolgede imar plantna esas jeolojik-jeoteknik etiidler

bulunmaktadtr. Gegen sure zarfrnda imar planrna esas kurum ve kurulug gorugleri tamamlanmtg,

kurum ve kurulug gorUgleri ile imar plantna esas jeolojik-jeoteknik etlidler etUd edilmigtir.

Soz konusu, inkoy Mahallesi yerlegik alanrnrn kuzeyi ile 2.OSB alanrnrn gUneyindeki alanda,

KUgUk Sanayi Sitesi Alanl (Yengok=9.50 metre (2 kat), Serbest Nizam) olarak duzenlenmesi, "Parsel

Alanr 1200 m2'den az olamaz., Min. Parsel Cephesi 35 metre, Min. Parsel Derinli$i 30 Metredir.,

Planda Belirtilmeyen Ktigtrk Sanayi Sitesi Tesislerinin Yan ve Arka BahQe Mesafeleri Minimum 4

metredir." geklinde plan notunun olugturulmasr, inkOy Mahallesi yerlegik alantnrn dogusunda kalan

alanda Konut Alanr (Ayrrk Nizam T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.05, 4 kat,) d0zenlenmesi, K0tahya-Eskigeh ir

karayolunun batrsrnda kalan alanda da Konut Drgr Kentsel Qalrgma Alant (Serbest Nizam, T.A.K.S

Aranmayacaktrr., K.A.K.S.1.00, Yengok=8.50 metre (2 kat), Min. Parsel Cephe ve Derinli!i 40

metredir., Min. Parsel BUyUklU0tr 2000 m2'den az olamaz. Planda Belirtilmeyen Konut Dtgt Kentsel

Qalrgma Alanr Tesislerinin Yan ve Arka Bahge Mesafeleri Minimum 5 metredir.) lejandlt alantn

duzenlenmesi, Cami (YenEok=Serbest, TAKS.0.40, KAKS:1 .00, Serbest Nizam), Belediye Hizmet

Alanr (Yenqok=Serbest, TAKS.0.40, KAKS:1 .00, Serbest Nizam), Sagltk Tesisi Alant

(Yenqok:Serbest, T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1 .00, Serbest Nizam), Sosyal Tesis Alanr (Yengok=Serbest,

TAKS:0.40, KAKS:1 .00, Serbest Nizam), AgaQland rrrlacak Alan, Park Alanr, Pasif Yegil Alan, Genel

Otopark Alant ve yol alanlarrnrn duzenlenmesr, ilgili plan notlarrnrn olugturulmasr, yonundeki nazlm ve

uygulama imar planrnrn (UiP-18660-NiP-18661), 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlili ile karar verildi.

GUNDEM|N 46. MADDES|NiN:
ilimiz merkez Lala Hirseyin PaSa Mahallesi,23718,23811,239/3 parsellerde Rezerv alan galtgmast

konusunun mgzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi

verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Lala HUseyin Paga Mahallesi, 23718 ,23811 , 239/3 parsellerde Rezerv alan galtgmast

konulu dosyasr incelendi, yaprlan g0rugmeler sonucunda;
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6306 sayrlr " Afet Riski Altrndaki Alanlan Don irgturtrlmesi Hakkrndaki Kanun" ve bu kanuna ait

uygulama yonetmeligi kapsamrndaki, 0310812012 tarih ve 312-323-324 sayrlr Belediye Meclisi

kararlarr ile KUtahya ili merkezi igerisinde 13 adet Afet Riski Altrnda Alan belirlenmigtir. Sdz konusu

alanlarrn Afet Riskli Alanlar olarak donugtUrulmesi Bakanlar Kurulunca 17 .04.2013 larih ve 201314678

sayrlr karar ile onaylanmrg 17 .05.2013 tarih ve 28650 sayrlr Resmi Gazetede yaytmlanarak yurirrliroe

girmigtir.

Belediyemizce, yerinde donUgUmun yaprlamayacagt, yeni dere giizergahlart ve bazt

mahallelerin saglam zeminde konut ihtiyacrnrn kargrlanabilmesi amacryla, ilimiz Lala Hiiseyin Paga

Mahallesi, 23718, 23811 , 239/3 parsel nolu yaklagrk 8.5 ha tagrnmazlarrn, 6306 Saytlt Kanunun 2.

maddesinin 1. frkrasrnrn ( c ) bendi uyannca "Rezerv Yapr Alanr" olarak belirlenmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEM|N 47. MADDES|NiN:
Kirtahya'mrzrn adrnr duyuran, tanrtrmrnr yapan her tUrlU kUltur, sanat, turizm ve tanrtrm etkinlikleri

gergevesinde Yrd. Dog. Dr. BLilent CIRIK'rn "Osmanlr Belgelerinde KUtahya" adlr kitabrn basrlmasr
konusunun muzakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 14. ve 18. maddeleri geregince; KUtahya'mrzrn adrnr

duyuran, tanrtrmrnr yapan her turlu kultur, sanat, turizm ve tanrtrm etkinlikleri gergevesinde Yrd. Dog.

Dr. Bulent CIRIK'rn "Osmanh Belgelerinde K[tahya " adlr kitabrn basrlmasr konusunun daha detaylr
incelenmek uzere Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 48. MADDESiNiN:
5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun lS.maddesinin (p) frkrasr uyarrnca Kars ili Susuz llge Belediyesi ile

kardeg gehir olunmasr konusunun muzakeresi oldugunu belirten l\4eclis Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda
slayt g0sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu
VE;

Kars ili Susuz ilge Belediye Meclisi'nin , 03/03/2016 tarih ve 4 sayrlr kararr ile Belediyeler arasr
ekonomik ve sosyal iligkilerin geligtirilmesi, kUltUr, sanat ve spor gibi alanlarda kargrlrklr igbirligi
yaprlmast, bilgi birikimi ve tecrUbelerin paylagrlmasr, faaliyet ve projeler geligtirilmesi amacryla 5393
saytlt Belediye Kanununun 18. maddesi (P) bendine gore Susuz Belediyesi ile Kiitahya Belediyesi'nin
kardeg gehir olmasr yonunde karar ahnmrg olup;

Susuz ilge Belediyesinin Kardeg $ehir olarak kabul edilmesine rgaretle yaprlan oylama
sonucunda toplantrya katrlanlarrn oy birligi ile karar verildi.

GUNDEM|N 49. MADDES|NiN:
MUlkiyeti Belediyemize ait olan ilimizin muhtelif mahallelerinde bulunan tagrnmazlann tasarruf

Sekillerinin belirlenmesi konusunun muzakeresi oldu0unu belirten Meclis lvleclis Bagkant bu konu hakkrnda
slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu
ve;

Mirlkiyeti Kutahya Belediyesi'ne ait olan ilimiz Lala HUseyin Paga Mahallesi, 1746 ada 96
parsel, Balrklr Mahallesi, 8'l ada 205 parsel, Qalca Mahallesi, 102 ada 6 parsel, Qalca Mahallesi, 102
ada 7 parsel, Qalca Mahallesi , 102 ada 8 parsel, Cemalettin Mahallesi, 930 ada 309 parsel, Bolcek
Mahallesi 20 ada,3 parsel, Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 1360 ada 6 parsel, Ytldrnm Beyaztt Mahallesi,
763 ada 59 parsel, Pagam Sultan Mahallesi, 149 ada 3 parsel numaralr tagrnmazlar ile Qalca
Mahallesinde imar uygulamasr oncesi 1898 ve 166 parsel - imar uygulamast sonrast olugacak olan
4438 ada, 14 parsel numaralr tagrnmazrn 5393 Sayrlr Kanunun 18. maddesi (e) bendine gore
(tagrnmaz mal ahmrna, sahmrna, takastna, tahsisine, tahsis geklinin degigtirilmesinde veya tahsisli bir
taslnmaztn kamu hizmetinde ihtiyag duyulmamas halinde tahsisin kaldrnlmasrna; 0E ytldan fazla
kiralanmastna ve sriresl otuz ytlt geQmemek kaydtyla bunlar ilzerinde srntrlt ayni hak tesisine karar
vermek) bedelsiz devir, 10 ytla kadar kiraya verilmesi, Belediyemizce igletilmesi vb. konularda
gerektioinde anlagma, gartname, sozlegme ve protokol hazrrlanmasr, imzalanmasr vb. tum hususlar
ve iglemler igin Belediye Bagkanrna ve Belediye Encumeni'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan
oylama sonucunda toplantrya katrlanlarrn oy birli0i ile karar verildi.
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GUndem maddelerinin tamamlandrgrnr belirten Meclis Bagkanr, alrnan kararlarrn hayrrlr
temennisi ile Uyelere ve misafirlere tegekkur edip oturumu kapattr.

鷺儡
印

Beiedlye Ba§kanl

Katlp
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