
Belediye Meclisimiz; 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagtdaki gundem
maddelerini gorusmek tizere 3. donem 7. Olagan toplantrsrnr Belediye Meclis Bagkanr Kamil SARAQOGLU'nun
Bagkanlrgrnda 02.08.20'16 Sah gUnu Saat: 18.30'da uyeterden;' 1-MEHMET OZDOGAN, 2-NURI QETiN, 3-
GALIP GULTEKIN, 4-BANU AKALINOGLU, s-OMER FARUK DURIVIM, 6- HALIT OGUZ ATAKAN, 7-
EBUBEKIR ERDOGMU$. 8-MUSTAFA AyDtN, 9- FATMA GUL, 1O-FURKAN ytLMAZ 11-MEHMET NAC|
PEKCAN, 12.RAMMAN YILDIRIM, 13.PINAR AKBULUT, 14-SELIM DURMM, 15. $ULE UYKUN, 16-MURAT
HASER, ,I7- SALIH OZDEN, 18- ENVER ERDOGAN 19.AZIIVlE NUR AKTA9 AKALINi, 20- AHMET ULUCA, 21-
SERDA BAL YILDIZ, 22-NEDIM DELEN, 23-YUSUF SOKMEN, 24- EROL MERCAN, 2S.MUSTAFA EROL,
26- AHMET UYGAR' rn igtirakleri ile yaptr.

Qo$unlugun bulundu0unu belirten Meclis Bagkant oturumu agtt.

lzin dilekgesi oldugunu belirten Meclis BaSkanr, Meclis Uyelennden 1-Cafer Crhat CEYLAN, 2-
Muhammed ikbal GUNDEIVI' 3-Halil lbrahim DOGLARLIOGLU'nun izin dilekgesinin okunmasrndan sonra, izinti
sayrhp sayrlmamasrnr oya sundu ve izinli saytlmalaflna oy birligi ile karct verildi

Giindeme ilavesi istenilen onergeler tek tek okundu ve;

-ilimiz merkez Ytldtnm Beyazrt Mahallesi, 93 pafta, 1912 ada,30,31 ve 32 nolu parsel alanlannda imar
planr degigikligi, lstasyon caddesindeki parsellerde 4 ve 8 katlr yaprlagmantn di]zenlenerek 8 katlr yaptlmasr
talebi,

-Afyon Yolunda bisiklet yollannrn olugturulmasrna iligkin imar planr degigikligi,
-llimiz merkez Siner Mahallesinde Yeni Qevre Yolu kontrol alanrnrn duzenlenmesi konusunun

mUzakeresi.
-llimiz merkez Krrgrllr Mahallesi 3101 ada 1088, 1090, 109'l, 1091, 113'1, '1133, 1135, 1136, 1137, 1138

parsellerde GUneg Enerjisi yaptlmast,
-llimiz merkez Okgu Mahallesi, 4353 ada 1 parsel numaralt alanda imar planr degigikligi,
-llimiz merkez Maltepe Mahallesi, 72 patla,5'l O ada, 1 38 parsel bolgesinde imar pianr degigiktisi,
-llimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 1671 ada, 143 parsel bolgesinde imar plant deoiai[ligi;
-llimiz merkez Geven Mahalle Yerlegik Alanr Nazrm ve Uygulama lmar Planlarrnrn OegertenOiritmesi,
-llimizde, Futbol, Boks, Halter, Jimnastik, Atletizm, aiteX GUregi branglannda, genglerimizi kot0

alrgkanlrklardan uzaklagttrmak igin hizmet veren, Kutahya Belediye Sporumuzun,2016-2017 ytlt harcamalan
igin 350.000 TL Nakit Yardrm yaprlmasr,

-Evliya Qelebi l\4ahallesindeki jandarma taburunun terk ettigi alanrn buyuk bir ktsmt belediye
Meclisimizde altnan bir kararla "saghk alanr" olarak tahsis edildigi, Sa$lrk Alanr drqrnda kalan ktsmln "15
Temmuz $ehitler Parkl" olarak dUzenlenmesi

Konularlntn gUndeme a|nmalaflna isaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUNDEMiN i. MADDES|NiN:
15 Temmuz 2016 tarihinde yaprlan darbe girigiminin krnanmasr konusuna gegildi ve parti gruplanna

adrna kalkrgma girisimini ktnayan, duygu ve dUsUncelerini ifade eden konugmalarrnr yaptllar.
Belediye Meclisi Ak Parti grubu olarak;
"15 Temmuz 20'16 tarihimize gegen en karanlrk gUnlerden bira olduOu gibi aynt zamanda yuce

milletimizin demokrasiye ve iradesine nasrl sahip grkrlacaOrnr tum dunyaya gOsterdigi zafer gunlerinden biridir.
15 Temmuz da T0rkiye Cumhuriyeti'nin segilmig Cumhurbagkanrna ve hukumetimize kargt darbe

kalklgmasr yapllmts, milletin iradesiyle devleti yoneten hukumetimiz gorevinden uzaklagtrnlmaya galtgrlmtgtrr
Bi.ltun bunlar yaptltrken devlet imkanlafl kullanrlmrg ve tehdit unsurlan vatanrn asrl sahipleri olan milletimize
yonelik aclmastzca ve haince kullanrlmrgtrr. Halkrna namlu geviren zihniyet bununla da kalmamtg kamu
binalarlnl bombalamrg ortak kullanrm alanlannr iggal etmig ve en onemlisi de millet iradesinin tecelli buldu!u yer
olan gazi meclisimize hayestzca sald trmtglardtr.

GUcUnU drS gUglerden alarak bu guglerin iradesini sergilemeye galtgan cunta zihniyeti her geyi
hesaplamastna kargtn aziz malletimizin mevzu bahis vatan olunca neler yapabileceklerini hesap etmemiglerdir
Cumhurbaskanrmrz ve Ba$komutanrmrz Sayrn Recep Tayyip ERDOGAN'tn talimattyla sokaklara 9tkan,
meydanlara stgmayan yuce milletimiz darbecileri; yuksek imanlanyla Sagkrna gevirmig, inanmrg yiirekleri, vakur
tavlrlarlyla darbenin puskurtulmesinin en onemli aktOrleri olmuglardrr. Aziz milletimiz namlulara aldtrmamtg,
tanklara prim vermemig, bombalara gdoUs gererek hain darbecilere tarihi bir ders vermigtar.

Herkes gunu bilsin ki Kutahya Belediyesi olarak demokrasiye zarar vermeye qaltgan her turlu girigimi
ktnadt$tmtzr, halkrn iradesini yok sayanlarrn kargrsrnda oldugumuzu agtkga beyan ederiz. Bu siiregte Ki.ltahya
Belediyesi olarak milli iradenin yanrnda oldugumuzu ve milli iradeye yaprlan her tUrlu eyleme kargt uzenmtze
duleni yapacaglmzdan zerre tereddUt etmeyeceoimizi belirtmek isteriz.

15 Temmuz'da yaganan Ve Turkiye Cumhuriyeti Devletini, demokrasivi hedef alan hatn darbe girigimini
lanetliyoruz. --/
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Yuce Turk Milleti; silahlr kuvvetleri ve emniyet guQleriyle birlikte, ulkemizin refahrnr, huzurunu bozmaya
kalklgan darbecilere, onlara yardrm ve yatak|k eden herkese gereken cezayl vermeye muktedirdir Bundan
sonra da Oyle olacakttr.

Bu darbe gecesinde milletin namusu olan milli iradeyi korumak adtna gehit dUgen kahraman
po-lislerimize ve sivil vatandaSlanmrza Allah'tan rahmet, gazi olan yaralr kardeglerimize de acil gifatar
diliyoruz."

Belediye Meclisi MHP grubu olarak:
"15 Temmuz 2016 gunu akgam 22:00 sulaflnda lstanbul'da Bogazigi ve Fatih Sultan Mehmet Koprtrteri,

Anadolu yakaslndan Avrupa yakasrna gidls yonunde bir krstm silahlt guQler taraftndan kapattlmtgtrr.
Askeri kamyon, zlrhl aaQ ve tanklarla srirdurulen bu eylemin, krsa sure sonri i.ilke gaprnda

gergeklegtirilmek istenen bir darbe girigimi oldugu anlagtlmrgtrr.
llerleyen saatlerde, once iaytn Bagbikanrmiz Binali Yrldrrrm daha sonra sayrn Cumhurbagkanrm rz

Recep Tayyip Erdogan taraftndan bu askeri kalkrgmanrn, Turk Silahlt Kuvvetleri iginde yaprlanmrg Feihu ahgr
teror 0rgiitu/paralel devlet yaprlanmasr (FETO/PDY) mensubu subaylar tarafrndan sahneye konulduQu
aQrklanmr$ttr.

Olaylann bagladtgt andan itibaren, partimizin ve milliyetgi-ulkucu camiantn tavfl, higbir yoruma ve tevite
imkan blrakmayacak kadar gayet agrk ve net olmugtur. Genel Bagkantmrz Sayrn Devlei Bahgeli, adeta
darbecilere meydan okurcastna, MHP Genel Merkezi'nin biitun tlrklaflnt yakttrarak geligmeleri oridan takip
etmig ve Sayrn Bagbakant telefonla arayarak darbe girigimine kargt olduklannl, milli iradeye yonelen bu
saldlrlnln kabul edilemez oldugunu belirtmig ve bu konuda hUkumetin yanrnda olacaklaflnr agrklamtgttr

Bu darbe girigimini, insanltgrn butUn ahlaki ilkelerinden, dini prensiplerinden, medeniyet deOerlerinden
ve insani mij9tereklerden uzak, milli iradeye ve demokrasimize ydnelmig algakqa bir saldrrr olarak
degerlendirdik. "Once ulkem" diyen bir partinin mensuplan olarak, "vatantm, ha- ekmegi;i yemigim ha ugruna
kurgun" diyen ulkocu gehitlerin manevi varisleri olarak bu hain saldtnyt nefretle lanetledik. Bugun bir kere daha
aynr dUgUncelerimizi tekrarlryor, giddet ve nefrefle lanefliyoruz.

Lanetliyoruz; gUnkU bu darbe girigiminde bulunanlar;
' Milletine silah doorultmuglar, kadrn-erkek, geng-yaglr demeden, uzerinde bir toptu agne dahi

bulunmayan masum halkln Uzerine kurgun srkmakta, tanklan surmekte, insanlan ezmekte saktnca
gOrmemislerdir.

' lnsanlara silah srkmak istemeyen askerlerj, yani silah arkadaglannt baglanndan vurarak gehit
etmekte tereddUt etmemiglerdir.

Milli iradeyi gasp etmeye kalkmrslar, ugak ve helikopterlerle bagta milletin meclisi olmak uzere.
Milli lstihbarat Tegkilattndan, Ozel Harekat Daire BagkanLOrna kadar devletin en dnemli kurumtannr
bombalam rglard tr.

' Genelkurmay Bagkanr bagta olmak ozere komutanlaflnr rehin alacak kadar cinnet seviyesine
grkmrslardrr.

' Ba$komutanlarl olan Cumhurbagkanrna suikast duzenlemekte tereddut etmemiglerdir.
Butun bunlarln kargtstnda, milli iradeyi sahiplenen aziz milletimiz, sokaklara dokulmug, havalimanlan ve

askeri birliklerin dnunde ve meydanlarda toplanmrgtrr. Tanklann Uzerindeki askerleri ikna etmeye galtgmtg,
yaptlklan hatadan ddnmeleri igin nasihat etmigtir. Zorbahga kargr kendini siper etmig, ezilmig, tartaklanmrg,
vurulmug ve lehit olmustur. Sonugta tanklafl durdurmug, btittin dtinyantn gozleri 6nUnde menfur darbe
girigiminin hig silah kullanmadan nasrl durdurulaca!rnr gostererek tarihe gegmigtir.

Gazi Mustafa Kemal Ataturk der kii "Milli egemenlik oyle bir nurdur ki, onun kargrsrnda zincirler erir, tag
ve tahtlar yanar, yok olur." lgte 15 Temmuz'u '16 Temmuz'a baglayan gece de aynen Ataturk'un dedi{i gibi
olmugtur. Millet, egemenligine ve iradesine sahip grkmrg, kargrsrndaki tag ve tahflafl yok etmig r.

Artlk butun donya, dost ve dugman bir kez daha biliyor ki; Turk Milletini iradesi dtgtnda dizayn etmeye
imkan yoktur.

Sayrn Bagkan, Degerli Meclis uyeleri,
Olaylann bagladr$r ilk andan itrbaren, olumU g0ze alarak darbeye kargr grkan ve darbecilerle gatrgmaya

giren kahraman ordumuzun gerefli mensuplanna,
Kendisine yapllan dayatmalan elinin tersiyle iterek bu mucadeleye canla-ba9la giren polislerimtze,
Usti]ne bombalar yagan meclisimizde kalarak direnmeyi, gerekirse Olmeya segen milletvekillerimaze;
Sogukkanlllgrnr hig kaybetmeden, sureci en olgun bigimde ve cesurca yoneten Cumhurbagkanrm rza ve

Bagbakanrmrza;
Siyaset ustu bir tavrr ge gtaren, ulkemizi bir ve tek-vucut haline getiren siyasi parti liderlerimrze,
Ve hepsinin Ustonde kendi inisiyatifi ile sokaklara dOkulen, yollan tutan, tanklan durduran BUyrtk T0rk

Milletine tegekkurU borg biliriz.
Ve Sehitlerimiz...
Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. lnanryoruz ki, onlar olu degil diridirler. Destanst mUcadeleleri nesitter

boyu anlatrlacaktrr.
Turk milleti her geyi affedebilir; fakat kendisine ahanet edenleri asla affetmez. Beklentimiz, bu hain darbe

girigimine kalklganlartn, onlara yardrm ve yatakhk edenlerin en giddetli gekilde cezaland trrlmasrd rr.
BugUn gelinen nokta itibaflyla bazr kaygl ve endigelerimizi de ifade etmek istiyoruz:
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kadar sahip gtacaltz.

Bilge Kagan'rn ifadesiyte. ustte mavi
krmse bozamayacakttr."

. lfadeleriyle 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a baglayan gece yaganan darbe girigimi mectis uyelerincekrnanmrgttr.

GUNoEMiN 2. MADDEsiNiN:
"15 Temmuz $ehitler Alt Gegidi" isminin verilmesi konusunun muzakeresi, oldugunu betirten MecljsBaskanl bu konu hakklnda yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ,iJ,no"n ve yaprtan

muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullah9t Teror Orgutu (FETO) taraftndan darbe giri$iminin ardtndan, miltilradenin 
,darbeye karsl durarak tum yurtt; baglattrgr protestolar ve meydanlaroaxi oimoriasi nobeflerininsurougu lllmlzde, Zater Meydanrn da bulunan, Fatih Sultan Mehmet Buivarrnt, Adnan Menderes Bulvannabaglayan alt gegide "15 TEMMUZ gEHITLER ALT GEQ|Dl" isminin veritmesine ilarette yaprtan oytamasonucunda oybirligi ite karar verildi.

GUNDEMiN 3. MADDES|NiN:
5393 sayrrr Berediye Kanunu'nun, 18.Madde'si, (g) Bendi hukmu geregince, Ayse KARACA adrr

vatandag tarafrndan, meydanlarda toplanan vatandaglanmtza su ve grda yardrmr olarak verilmek uzere,
Belediyemiz Hesabtna Yatrrrlan 1.000 TL garth nakdi yardrmtn kabulu konusunun muzakeresi, oldugunu belirten
Meclis Bagkanr bu konu hakkrnd a yazrr.rr. slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprtan
m0zakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 sayrlr Berediye Kanunu'nun, 1B.r\4adde'si, (g) Bendj ,,gadrt Badrglan Kabur Etmek,' nnkmn
geregince, 1 5 Temmuz'u '16 Temmuz'a ba0layan gece yaprlan darbe girigiminden sonra Meydanlarda nobet
tutan Vatandaglarlm lza Su ve Gtda Yardtml olarak verilmek uzere, Belediyemiz Hesabtna, Ayie KARACA adh
vatanda$lmrz taraflndan yatrrrlan 1.000 TL (BinTurkLirasr) $art| Bagrsrn kabulune igarefle yaprtan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verild j.

GUNDEMiN 4. MADDESiNiN:
2016 yth Kurban Bayramt ve Kurban Bayramr oncesi Canlt Hayvan Pazannda Kugukbag ve Buyukbas

hayvanlarrn satlglnrn yapllmast igin PADOK fiyatlan, Serbest Hayvan Girigi, iggaliye Haro ve Naktiye
Bedellerinin tespit edilmesi konusunun muzakeresi, olduOunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrnrn
slayt gosterisl ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

. .2016 ylll Kurban Bayraml ve Kurban Bayramr oncesi Canlt Hayvan Pazaflnda Kugukbas ve B0yukbaghayvanlann satrgrnrn yaprrmasr igin, pADoK fiyairarr, Serbest Gingrer, iggariye iir;, N;kriy; il9 bederi, canrrhayvan tartlm, otopark ve dezenfe-ksiyon bedellerinin agagrda belirtildig i-get<iiyle aynen uyjula-nmasrna tgaretteyaprlan oylama sonucunda oy birliOi ile karar verildi.

"Bayrak inmez, ezan dinmez, vatan asla boltinmez!" diyerek son vatan kalesi olan T0rkiye,ye sonuna

gok gokmedik9e, altta kara yer delinmedikge ilimizi ve toremizi
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S.NO

1      1

A

‐   B
l   a

b

2

Kapalr Alan

Agrk Alan

l.Krsrm

2.Krsrm

HiZMET TURU
PADOK F:YATLAR:

SERBEST GiRi$LER

2016Y:L:(TL)

350,00

250,00

200,00

2016Y:L:(TL)

5,00

2,50

2016 YIL!(KrO)

0,60

2016Y:L:(TL)

3,00

2016 YIL:(TL)

7,00

2016 YIL:(TL)

3,00

2016Y:L:(TL)

5,00

a    Buyuk Ba§

b    K口 90k Ba§

3           iscALiYE HARCl
a   He「 m2191n gunde

4         NAKLiYE GiRis BEDELi

l  a  ‐Herbir GI‖§19in

5         CANLI HAYVAN TARttlM
a   Herbir canll Hayvan 19in

6             oToPARK
a   Herbi「 Ara9 19in

7            DEZENFEKSiYON
a   Herbl「 Ara9 19in

GUNDEM!N5.MADDESIN!N:
5393 saytlt Belediye Kanunu'nun 14. Maddesi geregince, KUtahya'da faal durumda olan 34 amator spor

kulUbUne 2016-2017 sezonuna mahsus, yrlllk referans Ucreti, amator sozlegmelerinin masraflarrnr kargrlamak ve
sporculara katkl sa$lamak amactyla nakdi yardrm yaptlmasr konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis
Bagkant bu konu hakkrnda yaann slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Saytlt Belediye Kanununun 14. Maddesine istinaden, Kutahya'da faal durumda olan 34 amator
spor kulUbUm1ze 2016-2017 sezonuna mahsus yrllrk referans Ucreti, amat6r sozlegmelerinin masraflarrnr
kargtlamak ve sporculartna katkt sa$lamak amacryla 50.0OO,OO TL (EllibinTurklirasr) nakdi yardrm yaprlmasrna
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEM|N 6. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Alipaga Mahallesi 5 pafta 45 ada 15 parsel ve Meydan Mahailesi 25 pafta 538 ada224

parsellerde bulunan dUkk6nlarrn 0n ve yan bahgelerlnin kullanrlabilmesi igin on kapatma talepleri konusunun
mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazlntn slayt gosterisi ile birlikte bilgr
verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

"llimiz merkez Alipaga Mahallesi 5 pafta, 45 ada 15 parsel ve Meydan Mahallesi 25 pafta, S3B ada, 224
parsellerde bulunan dUkkanlarrn on ve yan bahgelerinin kullanrlabilmesi igin; tUm kat maliklerin noter onaylr
muvaffaktt altnarak, binadan itibaren parsel srnrnnr gegmemek koguluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban
dOgemesine kadar kapalr alan olugturmayacak gekilde, agtllp, kapanrr katlanabilir camlr sistemlerle, projelerrn
estetik kurulu taraftndan uygun gOrUlmesi gartryla ticari amagla kullanabilir" geklindeki koqulun ekli haritada
belirtilen alanlarda uygulanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirli$i ile karar verildi.

OUnoemiu 7. MADDESINiN:
llimiz merkez Alayunt Mahallesi, J24-A-08-A-1 pafta, 3203 ada, 2 nolu parsel atanrna mevzii

yaplmlna dair 0n izin verilmesi konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu
yazlnln slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu ,

ve,

llimiz merkez, Alayunt Mahallesi, J24-A-08-A-1 pafta, 3203 ada, 2 nolu parset alanrna mevzii
yaplmlna dair on izin verilmesi m0racaat dosyasr incelendi, yaprlan gOrUgmeler sonucunda;

26.05.2016 tarih, 4856 kayrt nolu dilekge ile Alayunt Mahallesi, J24-A-08-A-1 pafta, 3203 ada, 2 notu
parsel alant Uzerinde, GUneg Enerji Santrali Tesisi amaglr yaprlacak olan uygulama imar planl igin On izin
verilmesi , talep edilmigtir. S0z konusu parsel alanr Belediye Alanr igerisinde, naztm ve uygulama imar
planlarinln d!§ lndadl「

Talep sahibi taraflndani l― Karayo‖ ar1 14  BOlge Mudurlugu Bursa, 2-DS1 34
Kutahya, 3-BOTAs Dooal Gazl§ letmele百 Bolge Mldu‖ lgo Ankara,4-|I Telekom M口 du‖ ugl

imar planr

hakkrnda
oya sundu

imar planr

Mudurlugu$ube
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Sanayi ve Teknoloji ll Mudurluou Kutahya, 6-ll Kultur ve Turizm Mudurlugu/ [/uze Mudurl0gu Kutahya, 7- Ozet
ldaresi Genel Sekreterligi Kutahya, 8-Qevre ve gehircilik ll Mudurlugu Kutahya, g-TEiAg iurxiye Etektrik iletim
A 9. 6.lletim Tesis ve lgletme Grup MudurluOu Kotahya, 1O-Osmangazi Elektrik Dagrtrm A.g. proje ve Tesis
MUd0rlUgU K0tahya, 11-Orman BOlge MUdUrlUgU Kutahya, 12-Gtda, Tanm ve Hayvancttrk 1 MudurtuOu
Kutahya,'13-ll Saollk Mudorl0gu Kutahya, 14-Orman ve Su lgleri Bakanltgr Kutahya gube MudurtuOU K0tahya.
'1s-Kutahya Belediyesi A. Fen isleri Mudurlugrl B Su ve Kanalizasyon iglen Mudurlugu C. Sagtrk tgteri
Mudurlugu, 16-ll Afet ve Acil Durum Mi.jdurtugu K0tahya, 17-Qinigaz Dolatgaz Dagrtrm A.g K0tahya gube
MUdUrlUg0 Kutahya, 18-Halk Sagltgl MudUrlugU/ Qevre ve Qalrgan SaglrOr Birami Kutahya, 1g-Orman ve Su
lsleri Bakanhgr,20- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgr (Maden lsleri cenet Mud0rtugu ite Bagtr ve ltgiti
Kuruluglar Dairesi Bagkanhgr) Ankara: geklindeki Kurum ve Kuruluglardan imar planrna esas gorggler alnmasr,
imar plantna esas jeolojik-ieoteknik etUd yaptrnlmasr, ilgili gehir planctstna haztrlatttn lmast, kaytflanyla, Guneg
Enerii Santrali Tesisleri olarak bahse konu 3203 ada, 2 nolu parsel alantna; mevzii nazrm ve uygulama imar
planl yaplmr igin 0n izin verilmesine, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 8. MADDESiNiN:
llimiz merkez Siner Mahallesi, '16.O.3 pafta, 146 ada, 1 nolu parsel alanrnda, imar planr deoigiktigi

konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yaztntn slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardlndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei

lljmiz merkez Siner Mahallesi, 16.O.3 pafta, 146 ada, l nolu parsel alanrnda, imar planr degigikligi
mUracaat dosyasl incelendi, yapllan gOrugmeler sonucunda;

siner Mahallesi, 16.o.3 pafta, 146 ada, 1 nolu parsel alanrnda; 20.11.20js tarih, 5174 kayrt nolu
dilekgeyle, imar plant degagikligi talebi yaprlmrgtrr. Yur0rlukteki uygulama imar plantnda, soz konusu 1 nolu
parsel alanlnda; "Ticari Tesisler (konut yaprlamaz) hmax: '15.50 m." lejandlt saha yer almtgttr. Karayolu taraftnda
30 metre bahge alanr belirlenmig olup, diger cephelerde ise bahge alant verilmemigtir. Parsel alanrnda TAKS ve
KAKS lejandlarr bulunmamaktadrr. Parselin guney bolumunde, dere yatagt kanat projesine itigkin, Afet Riski
Altrndaki Alanlarln DoniigtUr0lmesi Hakkrnda Kanun kapsamtndaki Riskli Alan bolumu yer almt$ttr

lmar ve Baytndtrllk Komisyonumuzun 08.12.2015 tarihinde yapmtg oldu$u toplantrsrn da, 146 ada, 1

nolu parsel alanrnda; "Ticaret Atanr (konut yaprlamaz) - hmax: '15.50 m. - Emsal(KAKS): 1.40 - serbest Nizam -
TAKS Aranmayacaktlr " lejandlanntn duzenlenmesi, Karayolu tarafrndan 25, diger yollardan 5 ve park taraftnda
3 metre olmak Uzere bahqe alanlannrn tasarlanmasr, yonlerindeki imar planr deoigikligi hakkrnda; Karayollafl
Bolge Mudurlugunden gorug ahnmasrndan sonra, konunun deoerlendirilmesi , uygun gorulmugtu. Karayollan
14. Bolge Mudurlulunun konu ile ilgili, 02.06.2016 tarih, E.131333 sayth yazrstnda, Karayollal Kenarrnda
Yaptlacak ve Aqllacak Tesisler Hakkrndaki Yonetmeligin 37. maddesinde betirtilen kavgak mesafesi hukmu
agrklanarak, parsel alantnrn soz konusu kavgak mesafesi gartrnt saglamadtOtndan imar plant degigikligi
yapllmaslnln uygun olmadl0t, agrklanmrgtrr. Bu nedenle bahse konu imar planl degigiklioi talebinin reddine,
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 9. MADDESiNiN:
llimiz merkez Siner Mahallesi, 139 ada, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde imar planr degigiktigi konusunun

muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanl bu konu hakktnda yaztnrn slayt gosterisi ite birlikte bitgi
verilmesinin ardtndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez, Siner Mahallesi, 139 ada, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde imar ptant degigikligi muracaat
dosyasr incelendi, yaptlan gorUgmeler sonucunda;

Mulkiyeti Belediyemize ait Siner Mahallesi, 139 ada, 12, 13 ve 14 nolu parsel alanlarrnda uygulama rmar
planlnda, Blok Nizam - 4 kat, T2(Talebe bagI olarak gerektiginde butun katlan ticari amagla kullanrlabitecek -
konul yapr nizamr) TAKS:0.40, KAKS:1.40 lejandlr saha bulunmaktadrr. KAKS:1.40 lejandrnrn, KAKS:1.60
olarak drjzenlenmesi, artan yo!unluk kar$rhgrnda 30 Agustos Mahallesi, 106 pafta, 56't adanrn
gUneydogusunda agaglandtfllacak alanda park alanr planlanmasrna iligkin uygulama imar planr degigikligi ile
ilgili nazrm imar planr degigikliginin (UlP-21034,1 - NiP-21035,1) 3194 Sayrtr imar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyaflnca onaylanmastna, lgaretle yapllan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 10. MADoESiNiN:
llimiz merkez Ytldtnm Beyazrt l/ahallesi, 9'l pafta, 807 ada, 60 nolu parsel alantnda imar planr

degiglkligi konusunun mtizakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda yazrnrn slayt gosterisi ile
birlakte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez, Ytldrflm Beyazrt Nlahallesi, 91 pafta,807 ada, 60 nolu parsel alantnda imar planr
degigikligi mUracaat dosyast incelendi, yaptlan gOrugmeler sonucunda;
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25.05.2016 tarih, 2418 kayrt nolu dilekgeyle; yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 9'l pafta, 807 ada, 60 nolu
parsel alanlnda imar planlnda belirlenen, 6.25 m. x 6.25 m. geklindeki arka bahgenin kaldrfllarak, 1ZO ve 123
parsellerden tarafa, boydan boya sadece 3 metre bahge blraktlmasr yonUnde imar planr degigikligi talebi
yaprlmrgttr.

6 25 m. x 6.25 m. geklindeki arka bahge alanlarr, diger ilgili adalarda da gergeklegtirilmekte olup, imar
planl degigikligiyle kaldtrtlmasr halinde yoounluk ta artacakttr. Bu nedenle soz konusu imar ptanr deoigiklioi
talebinin reddine, igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN 11. MADOESiNiN:
llimiz merkez inkoy Mahallesi 5052 parsel ve 4258 ada,2 parselde imar Ptant degigikligi konusunun

m()zakeresi, oldugunu belirten Meclis BaSkanr bu konu hakktnda yaztnrn slayt gosterisi ile birlikte bitgi
verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez, lnkoy Mahallesi 5052 parsel ve 4258 ada 2 nolu parselde imar planr degigikligi konusu
g0rUgUldUi yaprlan g0rUgmeler sonunda;

30.11.2015 tarih 5361 sayrh dilekge ile; "Kiltahya ili, Merkez ilge, lnkoy Mahattesi , 22 N.3 imar pafra
5052 parsel ile,4258 ada 2 nolu parsellerin sahibiyiz. Mer i Uygulama lmar Planrnda, KAKS: 1.00 Hmax 8.50 (2
kat) yaptlagma gartlarlna tabi Ticari Tesisler ve Konut Dr$r Kentsel Qalrgma kalmaktadrr. 5052 parsel numara|
tagrnmazrn uzerinde ruhsatll yapt mevcut olup, 425812 parsel imar uygulamast ile olugmugtur. imar planr
degigikligi ile 4258 ada 2 nolu parselln ticari tesisler alanr amaglr plantanmtg fonksiyonu, bitigigindeki aynr malike
ait 5052 nolu parsel gibi konut dlgt kentsel galrgma alantna ddnugturulmesi ve parseller arastnda duzenlenen
ada ayrrma gizgisinin kaldtnlmastnt talep etmekteyiz. Plan degagikligi ite parseller ozerinde bir butun hatinde
ingaat yapma imkanr elde edilecek olup, yeniden duzenlenen gekme mesafeleri iginde kalmak gartr ile bUtUnsel
bir yaptntn ingaasr gergeklegtirilecektir. Meri planda Karayolundan 25 metre ve diger yonterden 5'er metre yapr
yaklagma mesafeleri korunarak, yeni yapr adasr gizgilerine gore yeniden duzenlenmig, ada ayrrma grzgrsr
kenaflnda btraktlan mesafelerde kaldtnlmtgttr..." geklindedir. ltgi Oilefge etud edilmigtir.

lnkoy Mahallesi 5052 parselde lmar Planrnda Konut Drqr Kentsel lg Alanr KAKS:'1.00, Hmax:8.50 metre
(2 kat), Karayolu kenartndan 25 metre diger yonlerden s'er metre bahge mesafeli lejandlr alanda kalmaktadrr
lnkoy Mahallesi 4258 ada 2 nolu parsel Alanr lmar Plantnda Ticari Tesisler KAKS:1.00, Hmax:8.S0 metre (2
kat), Karayolu kenartndan 25 metre, parsel alanrnrn kuzey ve dogu kesiminden 3 metre, guney kesiminden 5
metre bahge mesafeli lejandh alanda kalmaktadrr. Bahse konu parseller Eskigehir-Kutahya Karayolu kenarrnda
kalmasrndan dolayr Karayollafl 14. Bolge Mudurlugu'ne imar Planr deglgikligi ite ilgili 03.02.20i6 tarih 407 sayrtr
yazrmrz ile gOrUS sorulmustur.

Karayollarl 14. Bolge MUdUrl0ou'nUn 10.05.2016 tarih E 1'10921 sayrlr yazrsr ile " .. itgiti yonetmetikte
belirtilen kavgak mesafesi gartrnr saglamadrgrndan, tesise gegig yolu izin belgesi veritmesi uygun deQitdir."
geklindedir. llgi yazrya istinaden lmar Plant degigikliginin reddine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ite
karar verildi

cUNDEMiN 12. MADDESiNiN:
llimiz merkez Mecidiye Mahallesi, '10 pafta, 32 ada, 73 parsel alanrnda imar ptan I deoigikliOi konusunun

mOzakeresi, oldugunu belirten l\/ecljs Bagkanr bu konu hakkrnda yaztnrn slayt gosterisi ile birlikte bitgi
verilmesinin ardtndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei

llimrz merkez, Mecjdiye Mahallesi, 10 pafta, 32 ada, 73 parsel alanrnda imar planr de!igikligi, muracaat
dosyasr incelendi, yaptlan gorUsmeler sonucunda;

26 11.2015-5272 ve 10.02.2016-558 tarih-kayrt nolu dilekgeler etud edilmigtjr. Mecidiye [4ahattesi, 10
pafta, 32 ada, 73 parselin bulundu$u alan Koruma Amag| lmar Plant kapsamtnda Kentsel Sit Alant jgerisinde
kalmaktadrr. 73 nolu parsel alanrnda uygulama imar plantnda Bitigik nizam 3 kat konut lejandlt alan, naztm imar
planrnda Mevcut konut alanlan (yUksek yogunluk) lejandI alan bulunmaktadrr. Qizim teknigi yonUnden
incelendi0inde mevcut naztm imar planrnda degigiklik yaprlmasrna gerek olmadtgt tespit edilmigtir Kutahya
Kiiltur Varllklarlnl Koruma Bolge Kurulu'nun 16.06.2016 tarih ve 3330 sayrlr karanyla uygun gorutdUgU gekitde
Mecidiye Mahallesi, 10 pafta, 32 ada,73 nolu parsel alantntn batt bolumunun yol alanr, geriye kalan krsmrnrn
Park alanl olarak d0zenlenmesine yonelik 1/1OOO dlgekli uygulama imar planr degtgiktiginin (Uip-16i84,4) 3194
SayrI lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmastna;

lmar planr de!igikli$inin yUrurluge girmesine muteakip tagtnmaztn kamulagttfl labilmesi igin S yrlhk
kamulagtrrma programtnrn 2016 yrI dilimine ilave edilmesine ve iglemler iqin Belediye Bagkant'na ve Belediye
Encumeni'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlaoi ile karar verildi.
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GUNDEMiN 13. MAoDESiNiN:
ilimiz merkez lstiklal Mahallesi, 63 pafta, 766 ada, 22 parsel alanrnda imar planr degigikliOi konusunun

muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Ba$kanl bu konu hakktnda yazrnrn slayt gosterisi ite birlikte bilgi
verilmesinin ardtndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez, lstiklal Mahallesi,63 pafta,766 ada, 22 parsel alantnda imar planr degigikligi, mUracaat
dosyasr incelendi, yaptlan gorugmeler sonucunda;

lstiklal Mahallesi Muhtartntn 08.04.2016 tarih, 1529 kayrt nolu dilekgesi etud edilmigtir. lstiklal Maha esi,
63 pafta, 766 ada, 22 parsel alanrnda uygulama imar plantnda Bitigik nizam 3 kat konut lejandlt alan, naztm
imar planlnda Mevcut Konut Alanlan (yuksek yogunluk) lejandlt alan bulunmaktadtr. Sdz konusu alan Sat ve
Etkilenme Gegig Alanlan Koruma Amagl imar Planr kapsamtnda Etkilenme Gegig Alant iQerisinde kalmaktadtr
Sizim teknigi yonUnden incelendiginde mevcut nazrm imar plantnda degigiklik yaprlmasrna gerek olmadrgr tespit
edilmigtir. KUtahya KUlt0r Varltklartnr Koruma BOlge Kurulu'nun 16.06.2016 tarih ve 3331 sayrtr karalyla uygun
goruldu0u gekilde lstiklal Mahallesa,63 pafta, 766 ada, 22 nolu parsel alanrnda imar planrnda bulunan Bitiqik
nizam 3 kat konut lejandll alanrn yol alanrna donugturi.ilmesine yonelik 1/1000 olgekli uygulama imar planr
degiiikliginin (ulP-16184,5) 3194 Sayrtr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna,

lmar planr degigikliginin yururluge girmesine muteakip tagrnmazrn kamulagtrfl labilmesi igin 5 yrlhk
kamulagtlrma programtntn 2016 yrI dilimine ilave edilmesine ve iglemler lgin Belediye Bagkanl'na ve Belediye
Encumeni'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUNDEMiN 14. MADDES|NiN:
llimiz merkez Cedlt Mahallesi,35 pafta, 130 ada, 1 parsel bOlgesinde imar planr degigikligi konusunun

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

llimiz merkez, Cedit Mahallesi, 35 pafta, 130 ada, 1 parsel bolgesinde lmar ptant degigikligi, muracaat
dosyasr incelendi, yaprlan gorUgmeler sonucunda;

ll Ozel ldaresi'nin 18.04.2016 laih,477O sayrlr yazrsr etud edilmigtir. Cedit Mahallesi, 35 pafta, 130 ada,
1 parsel bolgesinde uygulama imar planrnda Evliya Qelebi ilkokulu lelandh alan, naztm imar plantnda ilkogretrm
Alanlan leiandll alan bulunmaktadrr. Soz konusu alan Koruma Amag| lmar Plant kapsamrnda Etkilenme Gegig
Alanl igerisinde kalmaktadtr. Qizim teknioi yonunden incelendiginde mevcut nazrm imar planrnda degigiktik
yaprlmaslna gerek olmadtgt tespit edilmi9tir. Kutahya Kultur Varltklaflnr Koruma Bolge Kurulu'nun 16.06.2016
tarih ve 3329 sayllt karartyla uygun gOrUldugtl $ekilde 15 metrelik trafik yolundan 5 metre, g0neydogu
slnlrlndaki 3'l parsel slnlnndan en az '15 metre yapr yaklagma mesafesi ile Oneri plan paftastnda gizilen gekliyle
ve okula oorenci girig qrktgtnrn 10 metrelik Lala Huseyin Paga Caddesinden goz0mtenmesi koguluyta, Ev iya
Qelebi llkokulu lejandlr alanrn Temel EOitim Alanr (llkokul-Ortaokul), TAKS: 0.35, KAKS: 1.40, Serbest Nizam
Yengok: 21.00 m. lejandlr alana ddnUgti.iru lmesine yonelik 1/1000 olgekli uygulama imar ptanr de!igikliginin
(UlP-16184,6) 3194 Sayrh lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca onaylanmasrna igare e yaprtan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 15. MADDESiNiN:
llimiz merkez Alipaga Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 136 parsel alanrnda imar planr degigikligi konusunun

mUzakeresi,oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yaztntn slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardlndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Alipaga Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 136 parsel alanrnda imar planr degigiktigi konusunun
daha detayll incelenmek tizere imar ve Bayrndrr|k Komrsyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 16. MADDESiNiN:
Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih,371 sayrlr karafl ile onaylanan 2550 nolu imar planr degigiktiginin

duzenlenmesi konusunun muzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkant bu konu hakktnda yaztntn slayt
gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,
Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih, 371 sayrlr karan ile onaylanan 2550 nolu imar planr deOigiktiginin
dUzenlenmesi, dosyast incelendi, yaptlan gOrUgmeler sonucunda;

Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih,371 sayrlt karafl ile Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 notu
parselde bulunan Karakol Alanr le.jandlr sahanrn ibadet Yeri lejandlt alana donugturulmesi; Lala Huseyin Paga
Mahallesi, 50 pafta, 237 ada,8 nolu parselde bulunan Park, Oyun Alanlan, Dinlenme Alanlan leiandlt sahada
2.000 m2 buyuklugunde Karakol Alanr duzenlenmesi, Borekgiler Mahallesi, 56 pafta, 363 adanrn giineyinde
Agaglandrrrlacak Alan lejandlr sahada 2.000 m2 buyuklugunde Park, Oyun Alanlan, Oinlenme Alarlan lejandtr

II雌仄…叫
⑮



alan dtlzenlenmesine yonelik 2550 nolu imar planr degigikligi Emniyet Mudurlugu,nden gorug attnmast kaydryta
onaylanmt$tt.

ll Emniyet M0drirlugu'nun 05.11.2015 tarih 91760 sayrlr yazrsr, Defterdartrk Milli Emtak Mudurtuo0,nun
18'112015 larlh 12233 sayrll yazlsl ve ekleri, 19.10.2015 tarih 4627 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. 562konusu yazrlarda " ..Hazineye ait igigleri Bakanlqtna Emniyet Genet Madirladii) tahsisti tagtnmaztn butundudu
alana Polis Merkez Amirlidi hizmet binast yap mak uzere projelerin haztrlandqt, ...buninla birtikte Katahya
Belediyesince 159 ada, 1oo parsel nolu tagtnmaza karitli/. Lala Hlseyin paga Mahallesi, 237 ada, I parsel nolu
'''taitnmazn 2.000 m2'lik ktsmtntn imar planrnda karakol alant olarak aynldqt, yaptlmast planlanan polis
Merkez AmirliQi hizmet binasntn bu ksma uygulanmast halinde arsalar arastnda ziemin farkltltEt olacagtndanyeni zemin eta)t raporuna ihtiyaQ duyulacagr, ...Polis Merkez Amirti|i hizmet binast yaptmt iqin haztrlananpro|elerin bu tagnmaza uygulanmast strasnda otulabitecek ek maliye erin ve 2.000 m2'tik kr;mrn ifraz
iglemlerinin Belediyenizce karylanmat kaydryla 159 ada, 1oO parsel nolu 2.ggg,so m2 yuzalgamru tagtnmaztn
imar plantnda ibadet yeri olarak diizenlenmesinin uygun olacadt bitdirilmig, ...zemin etrit raporuna baAlt olarakstatik proie ile birlikte hesaplann revize edilmesi ve olugabilecek ek maliyeuerin Belediyenizce
karilanamayacagtnn bildirilmesi nedeniyle bahse konu inar ptant degigikligine itiraz ili gerekli hukuki sLirecin
baglat mas/, ...saz konusu plan degisikliginin iptali..." husustan betiftilnigtir. 1g.10.2015 tarih 4627 kayrt notu
dilekgede 

'se 
':..eski emniyet mtidiilaga binasntn yerine cami yaprlmast igin karar altnmqttr. $ehrimizin bu

bdlamane ambulans hizmetlerinin daha rahat verilebilmesi igin yapttacak caminin alttna veya yanrna Acil 112
ambulans ?kG yeri yaplmas daha uygun o/acagl... ,, hususlan belirtilmigtir

Cemalettin Mahallesi Muhtarrnrn 03.06.2014 larih, 4114 kayrt nolu dilekgesinde ,'Cematettin, 
Cedit veLala H,seyin Paga Mahallelerinin oiak ihtiyact olan Cami igin Menderes caddesinde bulunan Emniyet

Mt)darlaganan yeri, Cami (ibadet hane) olarak imar plant deligikliginin yaprlmast...,'tatep edilmigtir It
Muftulugu'nun 23.07.2014 tarih,2087 sayrh yazrsrnda cedit Mahallesi,35 pafta, 159 ada, 106 parselde resmi
kurum alanrnda lbadet Yeri alanr olarak imar planr degigikliginin uygun bulundugu belirtilmigtir. lbadet yerine
donu$turulen alana karglllk Emniyet Mudurh.lgu iqin Lala Huseyin paga Manallesi, 50 pafta,237 ada, g noluparselde 2 000 m2 buyOkl0gunde Karakol Alanr aynlmrstrr. Daha once de Emniyet Hizmet Binasr yaprlmasr
amacryla Belediye Meclisinin 01.06.2012 taih, 244 sayrlr karanyta imar ptanr degigikligi yaprlarak Botcek
Mahallesi, '17 pafta, 4356 parselde Resmi Tesis Alanr duzenlenmig, bu d0zenleme ite Cedit M;ha esi, 35 pafta,
159 ada, 106 parselde Emniyet Mudurlug0'nun bogalttrgr 2.888 m2'lik atan yerine 22.4g6 mz,ttk alan tahsrs
edilmigtir' ll Emniyet Mudurlugu'ne ait yeni hizmet binasrnrn yaprmrna soz konusu alanda baglanmrgtrr. Ayrca
112 Acil yeti kentimizin bagka bolgelerinde yaprlmaktadrr. Bu nedenlerle yukarrda betirtilen yazr ve ditekgede
bahsi gegen taleplerinin reddine;

Belediye Meclisinin 06.'10.2015 tarih, 371 sayrI kararr ile onaylanan 2550 nolu imar planr degigikliginde
Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 nolu parselde duzenlenen lbrd"t y"ri, Serbest Nizam, TAKS: 0 75.
KAKS: 2 25, Hmax: Serbest leiandlt alana yonelik "lbadet Yeri alanrnda yaprlacak yaprlarrn zemin ve bodrum
katlarlnda ticari tesisler yaprlabilir." plan notu olugturulmasr; Lala Huseyin paga Mahaltesj, 50 pafta, 237 ada, 8
nolu parselde duzenlenen 2.ooo m2 buyukluoundeki Karakol Alanr lejandh sahanrn iptal edilerek soz konusu
alanda imar planr degigikliginden onceki Park, oyun Alanlan, Dinlenme Alanlanndan olugan rmar planrnrn
uygulanmasr; Parmakoren Mahallesi, J23b05d3b pafta, 44og ada, 2 nolu parselin dogusunda amar planrnda
bulunan Park alanlnda 2.000 m2 buyuklugunde Resmi Kurum Alanr (Karakol Alanr), Serbest Nizam, TAKS:
0 50, KAKS: 2 00, Hmax: 16 50 m.(4 kat) lejandlr alan duzenlenmesi; azalan Park alanrna kargrlrk daha once
Borek9iler Mahallesi, 56 pafta, 363 adanrn giineyande Agaglandtnlacak Alan lejandlt sahada duzenlenen
yaklaglk 2.000 m2 buyuklugundeki Park, Oyun Alanlan, Dinlenme Alanlan lejandtt sahanrn park atant otarak
duzenlenmesin_e yonelik nazlm ve uygulama imar planr degigikliginin (ulp-942b,58 - Nlp-9422,s9) 3194 sayrtrlmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyartnca onaylanmasrna, igaretle yaprlan oylama sonucunda i/eclis
Uyelerinden Nedim DELEN'in red oyuna kargtltk oy goklugu ale karar verildi.

GUNDEM|N 17, MADDEsiNiN:

. Eski Yoncall yolu guzergahlnda yol alant imar planr yaplmr konusunun muzakeresi, olduOunu belirten
Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazlnrn slayt gosterisi iie birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprtan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Eski Yoncah yolu guzergahtnda yol alanr imar planr yaptmr, dosyast incetenda, yaprlan
gorugmeler sonucunda;

Qinigaz Dogalgaz Dagltlm A.$. Kutahya gube N4udurlugu'nun 26.06.201s tarih, 1B3s sayrtr yazrsr etud
edilmigtir' DPU Evliya Qelebi Yerlegkesi imar planlannrn xuzeyoe oittigi nokta ite yoncalr imar plantal arasrnda,
imar planl bulunmayan sahada, eski Yoncal yolu guzergahr esas alnarak yol alanr imar planr yaprmr rgrn
gerekli olan kurum ve kuruluslardan amar planrna esas gorugler altnmrghr. DpU Rektorlugu,nun 03.09.2015 tarih
7576 sayrlr. ll Telekom Mudurlugu'nun 24.08.2015 tarih 328850 sayrtr, TEIAg Turkive Elektrit tr"tm ( s. o tr"t,;
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Tesis ve l§ letme Crup MudurluOo'nun 14 08 2015 tatth 81318 say l, Su ve Kana‖ zasyon l§ lett Modし‖loO'nun
42 08 2015 ta‖ h l1 50 saylll,Fen l,en Mudu‖ uё o'non 17 08 2015 ta面 h1912 sayl,Osmangazi E ektnk Daぃ lm
A s Prole Ve Tesis Modu山 ooinon 18 08 2015 tanh 2064 saylh,9 nigaZ DooalgaZ Daollm A s Kotahya sube
Muduruё o'nun 19 o8 2015 tarih 2583 saylll, Orman Bolge Mldurlloo'nun ol o9 2015 ta「 h 1855543 say‖ |,

Kutahya l ozel ldareslnin 18 08 2015 tarih 10315 say!!, Kutahya Kokur Varlklar nl Koruma Bolge Kurulu

ModurluO口 'nun 13 06 2016 tarih 1330 sayll yazlarl etud ed ml§ ‖r DPU Eviya celebi Yerle§ kesi lmar
planlarinin kuzeyde b tt10i nOkta‖ e Yonca limar planlar arasinda eski Yonca l yolu gOzergahlnda 20-26 m llk

yol alanlari ve‖ gil plan noJarindan olu§ an‖ ave nazlm ve uygulama lma「 planlnln(uiP-21037‐ NiP-21038)
3194 Sayllimar Kanunu'nun 8ノ b maddesl uyar nca onaylanmaslna lsareJe yap!lan oylalma sonucunda oy bi‖ loi

‖e karar ver‖ di

CONDEMIN 18 MADDESININ:
-l miz merkez Sunanba。 !Ve Aydoodu Maha‖ esi, Radar Yolu bOlgesinde, Kent Botunune yone‖ k lmar

planlarl ‖e Aydoodu Maha‖esi Ye‖ e,ik A anl arasinda ka an sahaya yonelik Kamu Yaratt Karan alnmasl
konusunun mlzakeresl, olduounu be‖ rten Mec‖ s Ba§kanl bu konu hakklnda yazinln slayt gosterisi ile b r kte

b‖ gl ver rnesinin ardlndan ve yapllan muzakere erden sonra konuyu oya sundu vei

l miz merkez,SuLanbagi ve AydOodu Maha‖ esi,Radar Yo u bOlgesinde,Kent Butunune yone‖ k imar
p anla「 | ‖e Aydoodu Maha‖ esi Ye‖ es k Alanl araslnda kalan sahaya yOne‖ k Kamu Yararl Karatt al nmasl,
dosyaslincelendL yapllan go「 |§ meler sonucundal

Belediye Mechsinin 05 05 2015 tarih,207 saylll karar ‖ei Sultanball ve AydOodu Maha‖ esl,Radar Yolu
bolgesinde, Kent Botunone yone‖ k imar planlarl ‖e Aydoodu Maha‖esi Yere§ ik Alanl araslnda kalan 288
hektarlk sahada Konut Alanlan, Kentsel― Sosyal― Teknlk A tyapl Alanlar olarak llave Nazlm ve Uygulama
lmar Planlarinln hazl「 lanrnasl amaclyla yasal mevzuat 9er9eveSinde gerek‖  tum etudler n yap1lmas i ‖9‖ |

kurum― kurulu§ lardan ilmar planlna esas gOru§ ler alnmaslna karar ver‖ m§t  ll Glda, Tar m ve Hayvanc lk
Mldurl口 01・nun o8 06 2016 tanh, 1344-19641 say!l yazlsindal・ Jlave Naz m ve uygulama lmar P anlarl yaplm
l§lne esas hazl「 lanan etut rapOrunda l16 adet 277 660,36m2buyukl10ondeki bah9e vasifl sahanin Kuru Dlk‖

|

Tanm Arazisi(KDT)vasfinda olduoui 26 05 2016 ta百 h ve 82 no u l Toprak Koruma Kurulunca tarlm d§
l

ku‖anlrn izni ver‖ en alan ‖e ‖g‖ i olarak  191§ leri Bakan iol 卜Лaha‖ l ldareler Genel AЛ ldurl10unden al!nan ve
tanm dl§ l ku‖anlml ta ep ed‖ en tum arazle‖  be‖ rtir Kamu Yaran Karannln MudunuOし moze gOnden mesi
gerekmektedir ・hususiari bel rt‖ mi§ tir

Yap an duzenlemelerlnsan,toplum ve 9evre lisk‖ erinde dengeyi bozucu nite‖ kte del‖ dir,ekonomik ve
SaOhk bakimindan tOplum lehine sonu91a「 l vardl「  Beirtilen tesls ve dOzenlemelern yap maslndan sOnra
ekololik yonden olumsuz etkisinln olrnayacaol Ve tOplumsal kaylplar bak mindan toplum aleyhine sonuclar

dOOurmayacagl, akslne sosyal yonden halkln refah seviyesinl arttlracallndan yap acak 9ah,malar toplum

lehine olacaktl「  Yapllacak 9al§malarda Kamu Yararl bulunmaktad!r

Yukar da a91klanan nedenlerlei Kutahya, Merke2,Aydoodu Maha‖ esl,」 23B09Cl A pafta, 101 ada,57.
58,59,118, 124, 130, 134, 135, 136, 137, 1411 142,144, 158 parse‖ er,」 23B09C2C pala, 101 ada, 160, 161、
162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183

parse‖ er,」23B09C2D paFla, 101 ada, 192, 193, 194. 195, 197. 198, 239,240, 245 247.248, 249,250 258,

259,261 parse‖ er,」23B09ClC pala, 101 ada,310,311.312 parse‖ e「 ,」 23B09Cl D pafta, 101 ada,313,314,
315, 316, 317, 355, 356. 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 parse‖ er, 」23B10Dl C pafta, lol ada,
603.609 parse‖ er. 」23B10Dl D pafla, 101 ada,610, 611, 612, 613,615,617, 618, 621,622,626,627,628,
629,633,636.637,638,640,641,642.644,646,647,649,650,651,653,654,655,656,657,659,660.665,
809,979,980 parse‖ er,」23809Cl C pafta, 114 ada,3,4 parse‖ er ve SultanbalI Maha‖ esi.68 pafla,477 ada
15,16,20 nolu parse‖ eri kapsayan Kuru Dlk‖  Tarlm Arazisi vasf ndak1 116 adet 277 660,36m2buyokluOundeki
sahanin iave imar planl yaplml l§ ine esas, 5403 Sayll Toprak Ko「 uma ve Arazl Ku‖ anlml Kanunu'nun 13
maddesinin(d)bendl gereoinCe“ Kamu Yararl Kara口"alinmaslna,ioareJe yapl an oylama sonucunda oy biH ol

‖e karar ver‖ dl

GUNDEMIN 19 MADDESiNIN:
|‖ mlz merkez Bolcek Maha‖ esl Yere§ ik Alanlna b rlesik sahalara yone‖ k Kamu Yararl Karar alinmasl

konusunun mlzakeresi, olduounu be‖ rten Mec‖ s3a§ kanl bu konu hakklnda yazlnln siayt goste「 si ‖e br‖ kte

b‖ gi ver‖ mesinin ardindan ve yapllan muzakere erden sonra konuyu oya sundu vel

i‖ m12 merke2,BOICek Maha‖ esi yer e§ lk alanina b rle,lk sahalara yone‖ k Kamu Yarari Karart alinmasl,dosyasI
incelendi yapllan go「 口§meler sonucundal

Beledlye Mecisinin 05 01 2016 tarih ve 12 say l kara「 1 11e slnlr arl be‖ r enen, BOlcek AЛ aha‖ esi yerlesik

alanlna birlegik sahalarda konut ve kentsel sosyal teknik altyapt alanlan olarak ilave imar plant yaptnlt igin, 5403
sayrlr Toprak Koruma ve Arazi Kullanrmr Kanununun 13. maddesa (d) bendi geregince tayq, rfiqt amagla

′ (
9/21



kullanlma yonelik Toprak Koruma Kuruluna muracaat edilmigti. ll Grda, Tarrm ve Hayvancr[k Mudurlrjou,nun
08 062016 tarih, 420-3335 sayllr yaztstnda; "...imar planr igine esas hazrrlanan etut raporunda 2j7 adet
479'221,16 m2 buyukl0gundeki sahanrn Sulu Mutlak Tarrm Arazisi (SMT) vasfrnda olduou; 26.0s.2016 tarih ve82 nolu ll Toprak Koruma Kurulunca tanm dtst kullanrm izni verilen alan ile ilgili olarak ...lgigteri BakanhQr
Mahalli ldareler Genel Mudurlug0nden alnan ve tarrm drgr kutlanrmr talep edilen tum arazileri belirtir KamuYara. Kara.nrn Mudurr0oumuze g6nderirmesi gerekmektedir... " hususra, berirtirmirtir.

Yaprlan duzenlemeler insan, toplum ve gevre iliskilerinde dengeyi bozucu nitu[ktu d"gitdir, ekonomik vesagllk baklmlndan toplum lehine sonuglan vardrr. Belirtilen tesis ve duzenlemelerin yapilmasrndan sonra,ekoloiik yonden olumsuz etkisinin olmayacagr ve toplumsal kayrplar bakrmrndan toplum aleyhine sonuglar
dogurmayacaol, aksine sosyal yonden halktn refah seviyesini arttrracagrndan yaprlacak galtgmalar toplum
lehine olacakttr. Yaprlacak Qaltgmalarda Kamu yararr bulunmaktadrr.

Yukanda agrkranan nedenrerre; Kotahya, Merkez, Borcek Mahaflesi; J23Bo9B2A pafta, 3995 ada, 29,33,49,60,72,85,87,127,129,150, 156, 186,.187,316,3.17,318,319,320,326,327,329,330,331,332,
333,334,335,337,349,350,353,354,3S5,356,3S7,3S8,3S9,360,361,362,363 parseler, J23B09B2Dpafta, 3987 ada,4,6, 8, 9, 10, 11, 14,24,43.80, 81, 82, 83,84, 85, 86, 87, g8, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,97,98,99' 100,101, 102, 103,'r04, 105, 106, 107, 'r08, 1og parsefler, J23B09B2D pafta,3gz4 ada,4,s,6,7,
8,60,61,62,63,64,65,66,67,71,72,73,74,75,76,77,78,,79,87,88,89,90,9.1,92,93,94,95,96,97,98
parseller, J23B09B2C pafta, 3974 ada, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1s, 16, 17, 18, 19, 20, s6, 57,58, 59 parse er,
J23B09B3B pafta,3gt4 ada, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 38, 39, 40, 41, 42, tS, qq, qs, 46, 47, 4gparseller, J23B09B3A pafta, 3974 ada,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,68, 69, 70 parse er, J23BO9B2D pafta, 3975ada,49,50,51,52,53,54,56,57parse er,J2380982Cpafta,3975ada,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42.
43, 44, 45, 46,47, 48 parseler, J23B09B2C pafta, 3976 ada, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46,47, s6, SB, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 73, 74,75,76,17,78,95 parselter ve J23B0982B pafta, 3976 ada, 96, 97, 9g, 99, 100, 101,102, 103, 104' 200, 201, 202 nolu parselleri kapsayan Sulu Mutlak Tanm Arazisi vasfrndaki 2j7 adel
479'221,16 m2 buyuklugOndeki sahanrn ilave imar planr yaprmr igine esas, 5403 Sayrl Toprak Koruma veArazi Kullantmt Kanunu'nun 13. maddesinin (d) bendi gere!ince ,,Kamu yararr Kara1,, alnmasrna,
igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 20. MADDEsiNiN:
llimiz merkez Evliya Qelebi Mahallesi, 20.1.1 pafta, 2782 ada,20 parset alanrnda imar ptanr degigiktigi

konusunun muzakeresi, oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrnln slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Evliya Qelebi Mahallesi, 20.L. 1 pafta, 2782 ada,2o parsel alantnda imar ptanr degisiktioi
konusunun daha detaylr incelenmek uzere lmar ve Bayrndtrltk Komisyonu'na havale edilmesine igarefle yaptlan
oylama sonucunda oy birliOi ile karar verildi.

GUNDEMiN 21. MADDEsiNiN:
llimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 21.M.3 pafta, 222 ada, 1s2-ls3-1s4 parsel alanrnda imar planr

deOigikli0i konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrnrn slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprran muzakerererden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi,2'1.M.3 pafta, 222 ada, 152-153-154 parsel alantnda imar ptanr
degigikligi konusunun, daha detayh incelenmek uzere lmar ve Bayrndrrlk Komisyonu,na havate edilmesine
igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUNDEMiN 22. MADDESiNiN:
llimiz merkez Bahkll Mahallesi, 14 pafta,81 ada,41-42 parset alantnda imar planr degigiktigi konusunun

muzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrnrn slayt gosterisi ale birtikte bilgi
verilmesinin ardtndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Bahklr Mahallesi, 14 pafta, 81 ada, 41-42 parsel alanrnda imar planr degigikligi
konusunun, daha detayll incelenmek uzere lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine igarefle yaprlan
oylama sonucunda oy birligi ale karar verildi.

GUNDEMiN 23. MADDESiNiN:
llimiz merkez Alipaga Mahallesi, 7 pafta, 67 ada, 1 nolu parset atantnda imar ptant degigiktigi konusunun

mtizakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrnrn stayt gosterisi ile birtakte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaptlan miJzakerelerden sonra konuyu oya sUndu ve,

W, to/21



llimiz merkez Alipa$a Mahallesi, T pafta, 67 ada, l nolu parsel alanrnda imar ptanr degigiktioi
konusunun, daha detayll incelenmek Uzere imar ve Bayrndtrltk Komisyonu'na havale edilmesane igarefle yaptlan
oylama sonucunda oy birlagi ile karar verildi.

cUNDEMiN 24. MADDEsiNiN:
llimiz merkez Hamidiye Mahallesinde, imar planlaflna bitigik bolgede imar planlaflnrn hazlrlanmasr

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Baskant bu konu hakkrnda yazlnrn slayt gosterisi ile birllkte
bilgi verilmesinin ardtndan ve yapllan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez, Hamldiye Mahallesinde, amar planlaflna bitigik bolgede imar planlarrnrn haztrlanmasr
konusu, dosyast incelendi, yaptlan gorUsmeler sonucunda;

28.03 2016 latih, 1327 kaylt nolu dilekge ile Hamidlye l\ilahallesi, 2730 adada, imar planrndaki yot
alanlnrn, 64 nolu parsel alanlntn dtgtna tagrnmasr yonunde muracaat yaptlmtgttr. Agagtda aglklandtgt gibi, soz
konusu bolgede imar planr hazrrlanmasr agin galgma yaprlacagrndan, 2g.03.2016 ta h, 1327 kayrt noru
dilekgeyle yaptlan bahse konu mUracaattn reddine;

Hamidiye Mahallesinde, 2730 adada, 18.09.2014 tarih, 5753 kayrt nolu ditekge ile yaprtan, 75. yrt
Mahallesinin batlslndaki parsellerin planlama Qalgmastna kattlmasr mUracaat dosyast ile 03.12.2015 tarih.
3699 saytlt yaztyla, Qevre Duzeni Planrna iglenmesi talep edilen, imar plantna dahil editmesi teklif editen diOer
alanlar lejandlr sahalartn; Hamidiye Mahallesindeki konumu et0d editmigtir. Hamidiye Mahallesinde, imar
planlarrna bitigik bdlgede 317 hektarlrk alanda; (ifrazlafl yaptlmrs 4 tane adada, 2 kat -TAKS: 0.40 - KAKS: 0 90
, diger alanlarda Ayrrk Nizam -2 kat, TAKS: 0.20 - KAKS: 0.40 ) tejandtr konut sahalan ile gerekli sosyat ve
teknik altyapl (egitim tesisleri, sosyal ve aQrk yegil, sagltk tesisleri, sosyal ve kulturel tesisler, ibadet , Teknik Att
Yapl v.b) alanlarl olarak ilave imar planlannrn hazrrlanmasr igin; ldaremiz tarafrndan; 'l-Karayollan 14. Bolge
Mudurluou Bursa, 2-D.S.l 34. gube Mudorlugu Kutahya, 3-BOTA$ Dogat Gaz lgtetmeteri Botge N40durtLiOU
Ankara,4-ll Telekom Mudurlugu Kutahya, s-Bilim, Sanayi ve Teknoloji lt Mudurtug0 Kutahya,6-lt Kuttur ve
Turizm Mudurlogu/ Muze Mudurl0gi.i Kutahya, 7-ll Ozel idaresi Genel Sekretertigi Kutahya, 8-Qevre ve gehircitik
ll Mudurloou Kutahya, g-TEIAS Turkiye Elektrik lletim A.9. 6.ltetim Tesis ve lgtetme Grup Muouaugu Kutanya,
'1o-Osmangazi Elektrik Dagltrm A.9. Proje ve Tesis Mud0rlugu Kutahya, 11-Orman Bolge Mudrjrluou Kutahya,
12-Grda, Tarlm ve Hayvanctltk ll MUdilrlUgU KUtahya, '13-ll Sagltk MUdUrlUgU KUtahya, '14-Orman ve Su igien
Bakanh0r Kutahya gube Mudurtugu Kutahya, '1s-Kutahya Betediyesi A Fen lgteri Mudurtugu B. su ve
Kanalizasyon lgleri MudUrlugu C. Sa$lrk lgleri MudurlUgU, 16-ll Afet ve Acit Durum MudurlilgU Kutahya, 17-
Qinigaz Dogalgaz Daortrm A.9 Kutahya gube lvludurliigu Kutahya, 18-Halk SaStrgr Mudurtugu/ Qevre ve
Qalrqan Saglrgr Birimi Kutahya, '1g-orman ve Su lgleri BakanlrOt, 20- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlrgr(Maden
lgleri Genel MudljrluOu) Ankara: gekllndeki Kurum ve Kuruluglardan imar planrna esas gorusler alnmasrna,
imar planlna esas jeoloilk-jeoteknik etud yaptrfllmasrna, igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birlioi ile karar
verildl.

cUNDEMiN 2s. MADDES|NiN:
llimiz merkez Yrldlrlm Beyaztt Mahallesi, 130-131 pafta, 758 ada, 77 nolu parsel alantnda tmar ptanr

deOigikligi konusunun muzakeresi, oldu$unu belirten l\4eclis Bagkanr bu konu hakktnda yaztntn stayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez, Ytldlrrm Beyazrt Mahallesi, 130-'131 pafta, 758 ada, 77 notu parsel alanrnda imar ptanr
de0iSikligi, mUracaat dosyast incelendi, yaptlan gorugmeler sonucundai

21.06.2017 tarih, 2809 kayrt nolu dilekgeyle; Yrldrrrm Beyazrt Mahaltesi, 130-131 pafta, 7SB ada, 77
nolu parselin oldugu bolgede, imar butunlugunun saglanmasr, Karayolu kenanndaki tUm tesislere aynr
yapllaqma kosullarrnln verjlmesinin adil planlama yaklagrmrna uygunluk saglanmasr hususlan belirtilerek, kuzey
klsmlndaki yapr yaklagma mesafesinin O metre, dogu krsmrndan da mevcut binanrn korunmasr yonunde imar
planr degisikligi talebi yaprlmrgtrr. Sa$lrk lgleri Mudurlugu'nun 13.06.20'16 tarih, E.576 sayrlr yazrsryta, akaryakrt
satrq istasyonu faaliyet konulu igyeriyle ilgili ilave bina yaptlmasr dugun0len atan hakkrnda, batr cephesi boyunca
5 metre, goney cephesi boyunca 5 metre saOIk koruma bandlanntn onaylandtgt, iletilmigtir. parset alantnda,
aglk alan, bahge alanl azalacagtndan, bahse konu imar planr degigiklioi tatebanin reddine, igarefle yaprtan
oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 26. MADDESiNiN:
llimiz merkez siner Mahallesi, J24A11B-1aA-12D paftalarda imar planr degigikliQi

muzakeresi, oldu0unu be rten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrnrn slayt g6sterasi ile
konusunun

birlikte bilgi
verilmesinin ardtndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei
llimiz merkez, Siner Mahallesi, JZ4A11B-12A-|ZD paftatarda imar planl degigikliOi
goriigmeler sonucunda;
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Siner Mahallesi, J24A11B-12A-12O paftalarda, Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih, 303 sayrh
karanyla onaylanan uygulama imar planrnda; Yeni Qevre Yolunun geqtioa bolgede "Yeni Qevre Yolu Kesin
Projesi ve Alanr Belirlendikten Sonra imar Planr Yaprlacak Saha: Karayollafl Qevre Yollan Baglanttsr Geqig
Koridoru (Gegig Yolu Karayollannca Planlanmaktadlr. ) ", plan onamasrndan Once onaylt olan imar planlt
alanlar, Sanayi Tesisleri, Sanayi Tesislera - KDKCAT (Konut Drgr Kentsel Qalrgma Alanr Tesisleri) -Ticari Tes,
(E=0 70, TAKS:o.55, hmax:serbest), KDKCAT, Ticari Tesisler; (TAKS: 0.50, KAKS: '1.00, hmaxr 8 50, 2 kat)
lejandl alanlar, sosyal ve teknlk altyapr sahalafl (spor alanlan, ibadet yerlera, belediye hizmet alanlan, sosyo-
kulturel tesisler, park alanlan, otoparklar, belediye teknik altyapr alanr, trafo, Karakol, Saoltk Tesisleri v.b) yer
almrgttr. lmar ve Bayrndrrlk Komisyonumuzca 26.04.2016 tarihinde uygun gorulen taslak uygulama imar planr
degiSikli0i, 05.05.2016 latlh, 1270 saytlt yaztmtzla, Karayollan 14. Bolge MUdUrtUgune, gorUg atrnmasr
amaclylai iletilmistir. Karayollan 14. Bolge MUdorlugUnUn cevabi 23.06.2016 tarih, E.152461 sayrh yazrsrnda,
Yeni Qevre Yolu ve mevcut Karayolu ile yaprlabilecek ve yaprlamayacak baglantt yerlerinin igaretlendioi proje
6rnegi iletilmigtir.

Karayollafl 14. Bolge MUdUrlugU'nUn 23.06.2016 tarih, E.152461 sayrlr yazrsrnda belirtilen hususlafln
aktanlmasr, Yeni Qevre Yolu alanrnrn 70 m. olarak tasarlanmasr, Afyon Yolunun kuzeye dogru geniqletilmesi,
Afyon Yolu ve yeni gevre yolu imar hatlaflndan en az 25 metre olacak gekilde bahge alanlanntn olugturulmasr,
Afyon Yoluna cepheli daha once onaylanmrs mevzii imar planlannda ve bu mevzii imar planlanna birleqak
bolgelerde, (iptal edilen 18. madde imar uygulamasrndaki ) 283 ada, 4 ve 6 nolu parsel alanlaflnda ,(yaprlagma
hakkrnrn % 100 unun ticaret ve/veya KDKqA kullan rlabilecegi) Konut Drgt Kentsel qalt$ma Alanr ve Ticaret
Alanlartntn duzenlenmesi, diizenlenen bu alanlarda; daha once onaylanmrg mevzii imar planlarrnda diger
yaprlagma kosullan sabit tutularak, 18. Madde lmar uygulamasr yaptlacak alanlarda, TAKS:0.50, KAKS.1 00
hmax: 8.50 metre,2 kat, Serbest Nizam lejandlafln belirlenmesa, Aynk Nazam Yengok 45 metre TAKS. 0.25
KAKS:1.40 (yaprlagma hakkrnrn % 100 konut kullan rlabileceg i), min parsel cephe ve derinligi :40 metre min.
parsel bUyUklUgU: 2.000 m2 lejandlanyla TICK (Ticaret +Konut) alanlaflnln planlanmast , llkokul -Anaokulu -
Ortaokul- Belediye Hizmet Alanr - lbadet Yeri - Kolturel Tesisler - Saglrk Tesisleri - Karakol - Resmi Kurum :

(Yengok: serbest, serbest nizam, TAKS: 0.50, KAKS: 1.40) lejandlt alanlann, park, yot, otopark, orman
sahalarlnln planlanmasr, plan notlarinrn dtizenlenmesi, ydnlerindeki uygulama imar planr degigikligi ile ilgili
nazrm imar planr degigikli0inin (UiP-1 1877,3 - NiP-11878,3) 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyannca onaylanmastna,

lmar plant degi$ikligi genel bir degerlendirme yaprlarak, talep uzerine hazrrlanmadtgtndan , imar planr
degigikligi alanr igerisindeki parsel maliklerinden imar planr degigikligi inceleme i.icretlerinin altnmamasr,
Eskigehir 1. ldare Mahkemesinin 20'l 1/1018 nolu Karan doOrultusunda iglem yaprlmast amactyla, 18. Madde
imar Uygulamastnln iptal edilerek, sahanrn Uygulamadan Onceki kadastral parsel alanlanna donugturulmesi,
imar plant degisikliginin kesinle$mesine muteakip, yeni qevre yolu alanrnda kalan Siner (295 ada:1) 31'12 notu
parsel haricindeki daha once stntrlart belirlenmig onayh mevzii vb. imar planlan dtgtnda, orman alanrnr
igermeyecek gekilde , Siner (295 ada:'l) 3112 nolu parsel sahasrnr, yeni gevre yolu alanrnr da igine alarak, 18
Madde lmar Uygulamastntn yaprlmasrna, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 27. MADDES|NiN:
llimiz merkez Siner Mahallesi, 17.O.2 pafta, 15 ada alantnda imar planr degiqikligi konusunun

muzakeresi, oldu0unu belirten Meclis Bagkant bu konu hakktnda yaztntn slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez, Siner Mahallesi, 17.O.2 pafta, 15 ada alanrnda imar plant degi$ikligi, muracaat dosyasr
incelendi, yaptlan g0rUgmeler sonucunda;

24.06.2016 tarih, 2887 kayrt nolu dilekge ile Siner l\4ahatlesi, i7.O.2 pafta, jS ada , Z nolu parset
alanrnda ada gizgisinin kaldtnlmasr yonr.inde imar planr degigikligi talebi yapltmrgttr. Uygulama imar plantnda 2
nolu parsel alanrnda Ayflk Nizam - 4 kat , TAKS: 0.3s/KAKS:1.40 lejandlafl bulunmaktadrr. Soz konusu 15
adada ada ayrrma qizgisinin iptal edilmesine iliskin uygulama imar planr degigikliginin (UlP -21034,2\ 3194 Sayrtr
imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile
karar verildi.

cUNDEM|N 28. MADDESiNiN:
llimiz merkez Alipaga Mahallesi,7 pafta,67 ada,34,35, 36 ve 66 nolu parsel alanlannda imar plant

degisikligi konusunun milzakeresi, oldugunu belirten N4eclis Bagkanr bu konu hakkrnda yaztntn slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve:

llimiz merkez Alipaga Mahallesi, 7 pafta,67 ada, 34, 35, 36 ve 66 nolu parsel alanlannda imar planr
deO§ k101 kOnusunun daha detay incelenmek uze「 e lmar ve Baylndl‖ lk Kom syonu na havale ed tteS ne
isaretle yaprlan oylama sonucunda oy birliga ile karar veraldi.

rl′
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GUNDEMIN 29.MADDESIN:N:
Belediye Mec‖ simizin o5 04 2016 tarih, 143 sayll kararlyla onaylanan dolal gaZ hatlar ‖e ‖g‖ 2605

nolu imar planl deoi§ ik‖ kleri hakkindal BOTAs' in 13 06 2016 tarih, E23581 saylll yazlslnln deoerlendi百
lmesi

konusunun muzakeresi, olduounu be irten Mec‖ s Baskanl bu konu hakkinda yazlnin slayt gostersl lle b r kte
b‖ gi ver‖ meslnin ardlndan ve yapllan mlzakerelerden sOnra konuyu oya sundu vei

Belediye Mechsim zin o5 04 2016 tarh, 143 saylll kararlyla onaylanan dogal gaz hatla「
1 ‖e ilg‖ 12605

nolu mar planl deoi§ lk‖ kleri hakk!ndal BOTAs' In 13 06 2016 tarih, E23581 say ll yazlsinln, daha detayll

incelenrnek uzere lrnar ve Bayindl「 llk Komisyonu'na havale ed‖ mesine l,a「ete yap!lan oylama sOnucunda oy
bi‖ iOi e karar vett di

GONDEMiN 30.MADDESiNiN:
Belediye AЛ ec‖slmizin o3705/2016 tarih, 182 sayll kararyla onaylanan Andiz Maha‖ e Yerle§ ik Alanl

Nazlm ve uygulama lmar Planlarlna askl suresi dah‖ nde ge en tirazlarin ve muracaa‖ arin deOedendinlmesi
konusunun muzake「esi, olduounu be‖ rlen AЛec‖s Ba§kani bu konu hakklnda yazlnln slayt gostersi lle bir kte
b‖ gi ve「‖mesinin ardindan ve yap an muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei

Belediye Mec‖ sim zin 03/05/201 6 tarih, 182 saylll kararlyla onaylanan Andlz Maha‖ e Yeresik Alanl
Nazlm ve uygulama lmar Planlarina askl suresi dah‖ nde gelen l razlattn ve muracaa‖ arln dege‖ endinlmesi
konusu goru§ oldu,yapllan go「 u§ nneler sonundal

Andlz V aha‖ e Yerle§ lk Alanl lmar planlna,askl suresl dahl‖ nde1 03 06 2016 tarih ve 2555 kaylt nolu,
03 06 2016 tarih ve 2565 kay t nolu, o806 2016 tarh ve 2645 kay!t nolu, o806 2016 tarih ve 2648 kay t nolu,

09 06 2016 tarh ve 2673 kaylt nolu. o9o62016 tarih ve 2674 kay t nolu,09 06 2016 tarh ve 2675 kayt nolu,

13 06 2016 tarh ve 2700 kaylt nolu iti「 az d‖ek9eler ve aski so「 esi dl§ lnda1 17 06 2016 tar h ve 2779 kaylt nolu
muracaat d‖ ek9esi buluniη aktadI「  Ask, suresi dah‖ inde ve dl§ lnda yapllan itrazlar, |lg‖ i b‖ 91, belge ve
muracaatlarin tamaml etud ed‖ mistir 03 06 2016 tarih, 2565 kay t nolu, 08 06 2016 tarh, 2648 kayt nolu.
13 06 2016 tarh, 2700 kayt nolu itiraz d‖ ek9elerinde ve 17 06 2016 tarh, 2779 kayt nolu mo「 acaat
d‖ek9esinde bahsl ge9en soz konusu parse‖ eri plan deli,ik1101 0nama slni「 ! 19erisinde bulunmaktadl「  Dloer
tiraz di ek9eler nde bahsed‖ en parsener,plan deol§ ik‖ Oi Onama slntrl dl§ Indadl「 Ayr ca,o306 2016 tarh,2555
kay t nolu itiraz d‖ ek9esinde belirti en soz kOnusu 120 ada 48 nolu parse in ye§ ‖alanda kaldlol bel rti ml§ ,ancak
sOz konusu parse alanin n br klsm!T caret Konut Alanlnda,br k sml yol alan b r klsml da Park leland l alanda

kalmaktadlr

Andlz Maha‖ e Yeresik alanl imar Planlar na yap an itiraz d‖ ek9ele「 ndel araz‖er nin yol alanlar nda
kald OIndan,planlanan yO‖ attn tana an bo duounden,a「 az ennin park lelandll alandan 9 ka口 lmas ndan,DSi 3
BOlge Mudurl口 Ounon vermi§ olduou kurum gorusunun yeniden incelenmesinden bahsed‖ mekted r

Beledlye Mec‖ sinin 02/02/2016 tarih ve 70 sayll kararl lle Andiz Maha‖ e Yere,ik alanl Nazlm ve
Uygulama imar Planlar1 0naylanml§,askl suresi dah inde llrazlar ge m§ lr l‖ razlar deoe‖ endinle「 ek,Beled ye
Meclisimlzin 03′ 05/2016 tarih, 182 say!l kararlyla, Andiz AЛ aha‖e Yerlesik Alanl Nazim ve uygulama ima「
Planlarl onaylanml§ ve askl suresi dahiinde yeniden ltirazlar gelm§ tir Soz konusu planlar i19‖ I Kamu kurum
kurulu§  go「 u§ leri. ‖g‖ l dokumanla「 , b‖ gi, belge ve muracaatar etud ed‖ erek planlama cal§ masinda
dele‖ end百 lm§ir

Askl soresi dahilnde gelen tiraz d‖ ek9eler delerend r‖ diolndel o8/06/2016 tarih, 2648 kay t nolu,
13/06/2016 tarih,2700 kaylt nolu ve 17/06/2016 tarh,2779 kaylt nolu d‖ ek9elerde bahsed‖ eni Andlz Maha‖ esi
Yerle§ ik AlanI Nazlm ve uygulama lmar Planslz alanda kalan parse‖ erdeki,dere aksinin ko「 unarak,toplamda
12 metre olan dere koruma alaninln kaldl「 !lmasl, "Andlz Maha‖ esi Yerle§ ik AlanI Naz!m ve uygulama lmar
Planslz Alanda, Dere Akslnin Ge91ol Alanlardaki Parse‖ erdei Planslz Alanlara GOre Yapl Yap!acaol Zaman
DSiden GOro,AI!nacakhr・ §ek‖nde p an notunun duzenlenmesi,Anaokulu Alanlleland alanin mar ha‖ annln
duzen enerek,dere guzergahlnin Anaoku u A anl dl,nda b raklmasl,Anaokulu A anlleland l a an n baisinda

yo ve park alanl duzenlenmes ve 18 Madde lmar Uygulamas Yaplmasinln Zo「
unlu O duou A an S nl口 nn

duzenlenmesi yonlerindekl,  1/5000 o19ek‖  Nazim ve 1/1ooo o19ek‖ Uygulama imar Plani deol§ ik‖ Oinin(ulP―
17339,2-NIP-17340,2)3194 saylllmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarinca onaylanmasinal

irnar planlarl duzenleyici nite ikte idari l§ lem olduou, kamu yarari amacl ta§ ldlo!ve plan butunl10onun
SaOlanmasi baklmindan bu duzenlemeler dl。 lnda kalan o3/06′ 2016 tarh, 2555 kayit nolu t「 az d ek9esinde
be irt‖ en soz kOnusu parse n Park leland l alandan 91karilmasl talebi, o3/06/201 6 tarih, 2565 kaylt nolu itiraz

d‖ek9eslnde be irtilen yol alanlnln kaydl「 !lmasltaleb 08/06/2016 tarih,2645 kay t nolu,09/06/2016 tarih,2673
kaylt nolu,o9′ o6/2016 tarih,2674 kaylt nolu,o9/o6′ 2016 tarh.2675 kaylt nolu itraz d‖ ek9eler nde be‖ rli en so2
konusu pa「 se‖erde kalan yol alanla「 nln lptal ed‖ mesi talebi itiraz konularinin reddine i§ aretle yap an oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

り ,
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GUNDEMiN 31. MAoDESiNiN:
lglkkara KOyij, 123 ada 668 nolu parsel alanrnda imar planr on izin talebi konusunun muzakeresi,

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

lgtkkara Koyu, 123 ada 66g nolu parsel alanlnda
g0rUsmeler sonunda;

imar planr 6n izin talebi konusu gOrUgUldU, yaprlan

30 06'2016 tarih, 2995 kayrt nolu dilekge; "Maliki bulundudum Kltahya lti, Merkez figesi, lgkkara Kaya,
123 ada, 668 parselde kayttlt tasmmazma ileri tarihlerde turizm amaqlt olarak otel lgtetiesr aQaca1tmdan
dolay, otel ingaatt igin tarafima On izin veritmesi...,, geklindedir.

S0z konusu lglkkara Kdy0, '123 ada 668 nolu parsel alanr; Belediye Mucavir Alan srnrl igerisinde
bulunmaktadlr' 1/5.000 Nazrm lmar PIanr ile 1/1.Ooo Uygulama lmar planr dlgtndadrr. .15.10.2008 

tarihinde
Kultur ve Turizm Bakanllgl taraflndan onaylanan 'll25.000 olgekli Kutahya [rca Harlek TM srnrrlan iqerisinde yer
almakla beraber, bu Qevre Diizeni Planrnda; Turizm Tesis Alanr bolgesinde kalmaktadrr. parsel alanrnrn
tamamr, 16 12'2006 tarihinde 26328 sayrlr Resmi Gazetede 495712634 sayrh yasa kapsamrnda yayrmlanan
KUtahya lhca-Harlek Termal Turizm Merkezi srntrlafl igerisindedir.

Turizm Te$vik Kanunu'nun 7. Maddesinde, Kultur ve Turizm Bakanll$rntn Kult0r Turizm Koruma ve
Geligim Bolgeleri ve Turizm l\4erkezleri iginde her olgekteki plantan yapmaya, yaptrrmaya, resen onaytamaya ve
tadil etmeye yetkili oldugu a9rklanmrgtrr. Parsel alanrnrn da olduqu bdlgede, ldaremiice yaprlmasr dusunulenimar planl gallgmasl hakklnda; K0ltilr ve Turizm Bakanltgt Yattnm ve igletmeler Genel N4ud0rluOU,nun
07'01 2016 tarih' 32'18 saylll yaztsr, "...Afet riski alttnda kahn Zlanlara yonelik imar plant ile onaytt ptana y1nelik
revizyon imar plant kapsamtnda belirlenecek ilave alan ihtiyacr dikkate atnarak mevcut tast yoiunun kuzeyinde
"turizm tesis alanr" ve gtineyinde "tercihli kullanm alanr;' amaglt 1/s.\oo ve ltt.ooo aigelti ltave Naztm ve
uygulama lmar Plaru haztrlanmasna yanelik Katt1r ve Turizm Koruma ve GeliSim Boigelerinde ve Turizm
Merkezlerinde lmar Planlanntn Haztrlanmast ve onaylanmastna ltig*in vonetmitigin 6. 1 ve g. maddeleri
uyarnca KAtahya Belediye BagkanlOtna On izin verilmesi uygun gAri)tmAg\ir...,, leklindedi.

lgrkkara Kdyu, 123 ada 668 nolu parsel alanr Kultur ve Turizm Bakanlgr tarafrndan ,,Turizm Tesis Atanr,,
olarak llave Naztm ve uygulama lmar Planr haztrlanmast igin on azan verilen alanda kaldrgr ve but0ncrll plan
gallsmaslnln devam etmesinden otiiru, soz konusu dn izin talebinin reddine igarefle yaprlaniylama sonucunda
oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 32. MADDESiNiN:
llimiz merkez Perli Mahallesindeki 2391 parsel numaral tagrnmazrn halihazrrda yaprla$malaln yoOun

bulundu!u Mahalle Yerlegik Alanl Srnrrlan igerisine ahnmasr konusunun muzakeresi, otougunu belirten lvleclis
Bagkanl bu konu hakklnda yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ar-drndan ve yaprtan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimlz merkez Perli Mahallesindeki 2391 parsel numarah tagrnmazrn halihazrrda yaprlagmataln yoOun
bulundugu Mahalle Yerlegik Alant (nazrm ve uygulama imar plansrz) srnrrlan igeriiine a|nmasr konusu
gOrUSUldr.l, yapllan g0r0gmeler sonunda;

ll Milli Egitim Mud0rlugu'nun 13t0612016 tarih E.64730002 sayrtr yazrsr; ,, ... ltimiz Merkez perti
Mahallesi, 2391 parselde kayfttt (Perti kokulul tagtnmaza ait lmir Durumu Belgesinin hazrtanarak
Miidiirladamaze gonderilmesi istenmi$ti. llgi (b) yaznzda Belediye Meclisinin 01.11.2013 tarih ve 4t4 sayttt
karanyla garllt onaylanan Uygulama imar Planlart yarartage ginediAi gerekQesiyle imar Durum Belgesi
diizenlenemedidi bildiilmektedh. okul binast yaptm ingaatt igin ruhsat alnabilmesine esas o/mak Ljzere saz
konusu parselin mahalle yertegik atanna dahit edilmesini rica ederim.,, geklindedir.

S0z konusu Perli Mahallesi 2391 parsel numaral tagrnmaztn halihazrrda yaprlann yogun bulundugu
l\4ahalle Yerlegik Alanl (nazrm ve uygulama imar plansrz) srnrrlan igerisine alrnmasina igarell yaprtan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 33. MAooESiNiN:
Belediye Meclisimizin 0210G12016 tarah, 219 sayrlr karanyla onaylanan parmakoren l\4aha1e yertegik

Alanl 'l15000 Revizyon Nazlm ve'l/1000 Revizyon Uygulama lmar Planlarrna askr suresi dahitinde gelen
itirazlarln degerlendirilmesi konusunun miizakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrnrn
slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Belediye Meclisimizin 02t0612016 tarih ve 219 sayrlr kararryla onaylanan Parmakoren Mahalte yertegik
Alant 'l15000 Revizyon Nazlm ve 1/1000 Revizyon Uygulama lmar Planlanna askr suresi dahatinde yaprlan
itirazlafln degerlendirilmesi konusu gOrijg0ldU, yaprlan gOrUgmeler sonunda;

27 06.2016 tarih ve 2960 kayrt nolu, 11.07.2016 tarih ve 3040, 3041 kayrt notu, 12.07.201.6 tarih ve
3064 kavrt nolu, 13.07.2016 tarih ve 3064, 3065, 3066 kayrt noru. i407.2016 tarih ve 3078, lg74loao. zoat
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Parmakoren Mahalle Yerlegik alanr Revizyon Nazrm ve Revizyon uygulama lmar planlarrna yaprlan
itiraz ve muracaat dllekgelerinde genel olarak; arazilerinin imar plansrz olarak belirlenen mahalle yerlegik
alanlarl igerisine allnmasrndan, arazilerinin yol alanlaflnda kaldtOrndan, 1g. madde imar uygulamasr yaprtacak
alanlar igerisinde olan tarlalarrndan higbir kesinti yaprlmamasrndan tamamrnrn korunmasrndan, parmakoren
Mahallesinin halen koy oldugundan ve sulu tanm yaptrklan alanlannrn, meyve bahgelerinin imar planlanna dahil
edilmeyip imar dtgt btrakllmasrndan bahsedilmektedir.

Belediye Meclisinin 0210612016 tarih ve 219 sayrlr karan ile Parmakoren Mahale yertesik alanlal
1/5000 olgekli Revizyon Naztm ve 1/1000 olQekli Revizyon Uygulama imar plantarr onaylanmrgtrr soz konusu
planlar ilgili Kamu kurum, kurulus gdrugleri, ilgili dokumanlar, oitgi, betg", mr.traacaflar ve Betediye Mectisimizin
0411112014 tarih 382 saylI kararr ve Belediye Meclisimizin o3lo2lzols tarih 62 sayrtr karalyla parmakoren
Mahallesinde onaylanan imar planlanna askr surelerinde gelen itiraz dilekqeleri de etud edile;ek soz konusu
1/5000 olgekli Revizyon Nazlm ve 1/1000 olgekli Revizyon uygulama imar planlalnrn hazrrtanmasrnda
degerlendiritmigtir.

Parmakoren Mahallesi 2006 yrhnda kdy tuzel kiFiliOi iptal edilerek mahalle statustine gegmrgtir. Betediye
Meclisimizin 0210212009 tarih 40 sayrlr kararryla da Parmakoren Mahallesi yerlegik Alanr belirlenerek bu
Mahalle Yerlesik alant stntrr Plan aragttrma srntn kabul edilerek bu srnrrlar dahilinde ilgili kurum ve
kuruluslardan imar planl yaprmlna esas gdri]$ler aInarak bu gor0gler soz konusu Revizyon Nazrm ve uygulama
imar planlartna ve plan notlaflna aktanlmrgttr. ll Tanm Mudurlugljnunde 0g.06.2011 tarih 5g51 saytlt yazlsryla
Parmak0ren Mahalle Yerlegik alanlnln da iginde bulundugu, Mahalle yerlegik Alanlan igerisinde kalanparsellerin tarlm dlgr amagla kullanrlmasrna izin verildigl belirtilmigtir. parmakoren Mahaleirne ait 1/s0oo
Revizyon Nazlm ve 1/1000 Revizyon Uygulama lmar Planlarr; Mahallenin hatihazrrda yaprtalnrn yogun
bulundu$u b0lgeleri "mahalle yerlegik alanr (nazrm ve uygulama imar plansrz alantar!" xabul edileret<
bitisigindeki alanlarda planlama galrgmasr yaprlmrgtrr. Soz konusu parmakoren 1/5000 olgekli Revrzyon Nazrmve 1/1000 olgekli Revizyon uygulama lmar planlarr yururlitge girdikten sonra 18. Madde lmar uygutamasr
yaprlmasl hedeflenmig olup bu alanlar 18. Madde lmar Uygulamasr Yaprlmasrnln Zorunlu oldugu Alan Srnrrlarr
ile belirtilmigtir.3'l 94 sayllt imar Kanunu 18. Madde imar Uygulamalannda, uygulama yaprlacak sahada kalan
kadastro parsellerinin her birinden, soz konusu alanda planlinan Genel Hizmet Alanlan (yol,park,otopark vb.)
igin hesap edilen Duzenleme ortaklrk Payr ( DOP )oranrnda kesinti yaprlrr. Kesintiden sonra kalan alan ise
mumkun oldugunca kadastro mulkiyetlerine veya en yakrn en uygun yere tahsis edilir. Dop oranr kanunen
bedelsiz % 40 lgeqemez. Tum bu iglemler 3194 sayrlr imar Kanunu ve imar uygulama yonetmetrgr,ne uygun bir
bigimde yaptlmaktadtr.

kayrt nolu itiraz dilekgeleri bulunmaktadtr. Askt sUresi
muracaaflann tamamr etud edilmigtir. 19.07.2016 tarih ve
d rgrnda gelen mUracaat dilekqeleridir.

Yukarrda aqrklanan nedenlerden dolayt askt suresinde
igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirliOi ile karar verildi.

GUNDEMiN 34. MADDEsiNiN:

saygryla arz ederim." geklindedir.

dahilinde yaprlan itiraztar, ilgiti bitgi, betge ve
3132, 3133 kayrt nolu dllekgeleri ise askt sUresi

gelen itiraz ve mUracaat konulanntn reddine

Belediye Meclisimizin O3tO5l2O16 tarih 194 sayrlr karanyla onaylanan Krrgr r Mahalle yertesik AIanr
Naztm ve Uygulama lmar Planlarlna askt si..iresi dahilinde gelen itirazlafln degerlendirilmesi konusunun
muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazlnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaptlan milzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03/05/20'16 tarih 194 sayrlr kararryla onaylanan Krrgrllr Mahalte yerlegik Atanr
Nazlm ve Uygulama lmar Planlarrna askl suresi dahilinde gelen itirazlann degerlendirilmesi konusu goruguldu
yaprlan gorugmeler sonunda:

1610612016 larlh ve 2744 kaylt nolu dilekge; "Krrgrllr lvlahallemizde imar planr galgmasr askrya 9rkm19durumdadrr' 16-06-2016'da askrdan inecektir. Plan galrgmasrnr inceledigimizde Mehmet Kuru ve Mustafa Kuru
adna 3121 ada 2 parsel nolu tapulu yerimizan dolu krsmrnda olan 3parsel nolu tagrnmazrn hazineye ait oldugu
daha dnce kadastro gallgmalarlnda tespit edilmigtir. Bu yere biz ytllardrr maliyeye ecrimisil odemekteyiz. satrn
almak istedigimizde amar gallgmasrndan sonra satrn ahnabilecegini soylediler. Belediye imar planrnda burasrnrn
bir ktsmtntn park oldugunu gorduk. Yrllardrr ecrimisil odediOim i) ou zlzl ada 3 parset tagrnmazrn en azrndan
duvar olan klsmlna kadar satlglna izin verilmesi igin pa* olan krsmtnrn kaldrfllmasrnr istiyoruz. Gereoinin
yaprlmasrnr saygtlartmtzla a2 ededz] ve 16t0612016 latlh ve 2745 kaytt nolu dilekge; ,,lmar ve gehircllik
Mudurlugune Klrgrlll Mahallesi imar plan galrgmasrnda asklya gtkmrg durumdadrr. 16.06.2016 da askrdan
inecek olan galgmayr inceledi!imde Firides QamIbel adtna 3117 ada 49 parsel nolu bahgemin buy0k bir
bolumunden yol gegmektedir. Ben bu yolun kendi bahgemden gegmesini istemiyorum. Gerejinin yaprlmasrnr
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Krrglllr Mahalle Yerlegik Alanr lmar planlarr yururluge girdikten sonra 18. Madde lmar Uygulamasr
yapllmasr hedeflenmig olup bu alanlar 18. Madde lmar Uygulamasr Yaprlmasrnrn Zorunlu Oldugu Alan Srnrrlarr
ile belirtilmigtir. Soz konusu 16toot2o16 taih 2745 kayrt nolu itiraz ditekgesinde belirtiten 31'17 ada 49 parset
nolu taglnmaz 18. Madde imar Uygulamasr yaprlacak alanlar iqerisinde kalmaktadrr. 3194 saytlt imar Kanunu
18. Madde lmar Uygulamalarlnda, uygulama yaprlacak sahada kalan kadastro parsellerinin her birinden, soz
konusu alanda planlanan Genel Hizmet Alanlarr (yol, park,otopark vb.) igin hesap edilen Duzenleme O(aklrk
Payt (DOP ) oranlnda kesinti yaptltr. Kesintiden sonra kalan alan ise mumkun oldugunca kadastro
mulkiyetlerine veya en yakln en uygun yere tahsis edilir. DOP orant kanunen % 40 I gegemez. Tum bu iglemler
3194 sayrh lmar Kanunu ve lmar Uygulama yonetmeligl'ne uygun bir bigimde yaprlmaitadrr.

Ktrgtllt Mahalle Yerleglk alanr lmar Planlannda 18. Madde imar Uygulamasr yaprlmast igin belirlenen
alanlar dlglndaki diger alanlar igin ; "'18. Madde lmar Uygulamasr Yaprlmastnrn Zorunlu Otdugu Alan Srnrrr
dlgrndaki sahalarda, yol ve park alanlart kamuya bedelsiz terk edilecektir." geklinde plan notu dUzenlenmigtir
Soz konusu 1610612016 larih ve 2744 kayrt nolu itiraz dilekgesinde belirtilen 3121 ada 2 parsel nolu tagrnmaz
ise '18. l\4adde lmar Uygulamasr yaprlacak alanlann drgrnda olup yine Genel Hizmet Alanlafl (yol, park, otopark
vb.) igin terk oranr yaklagrk %40 oranrnda olacak gekilde duzenleme yaprlan alanda kalmaktadrr.

lmar planlart duzenleyici 'nitelikte idari iglem oldu$u, kamu yaran amact tagtdtgt ve plan brituntUgunun
saglanmasl hedeflendigi igin soz konusu itiraz konulaflnln reddine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi
ile karar verildi.

cUNDEMiN 35. MADoESiNiN:
Belediye Meclisimizin 03/05/20'16 tarih 193 sayrlr karanyla onaylanan, Alayunt Mahale yertegik Alanr

lmar Planlartnda '18. Madde lmar Uygulamasr yaprlacak alanlarda Naztm ve Uygulama lmar planr deoigikliOine
askl suresi dahilinde gelen itiraztn degerlendirilmesi konusunun muzakeresi, olduounu belirten l\4eclis Bagkanl
bu konu hakklnda yazlnln slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinan ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve,

Belediye Meclisimizin 0310512016 tarih, '193 sayrlr karaflyla onaylanan; Alayunt Maha e yerle$ik Atanr
lmar planlartnda 18.Madde lmar Uygulamasr yaprlacak alanlarda Nazrm ve Uygulama lmar planr degigakliOine
askr suresi dahilinde gelen itirazrn degerlendiralmesi konusu g6ruguldu, yaprlan gorugmeler sonunda;

3110512016 tarih ve 2475 kayrt nolu dilekge; "[4ulkiyeti taraftmtza ait olan llimiz Alayunt Mahaltesinin
Organize Sanayiye paralel yaptlan yolun duz bir gekilde ve bizden ve parsel komgumuz olan Halil Frndrkl,nrn
mulkiyetindende ortak olacak Sekilde yeni yol planr duzenlenmesini ve plantn buna g6re yaprlmasrnr arz
ederim." geklindedir.

S0z konusu itiraz dilekgesinde belirtilen Alayunt Mahallesj 3364 ada 14 parsel numaralt tagrnmaz alanr
ve gevresindeki taslnmazlar lmar Planlannda 18. [Iadde lmar Uygulamasr yaptlacak alanlarda kalmaktadtr
3194 sayrI lmar Kanunu 18. Madde lmar Uygulamalannda , uygulama yaptlacak sahada kalan kadastro
parsellerinin her birinden, soz konusu alanda planlanan Genel Hizmet Alanlan (yol, park,otopark vb.) igin hesap
edilen Duzenleme Ortakllk Payl (DOP ) oranrnda kesinti yaprltr. Kesintiden sonra kalan alan rse mumkun
oldugunca kadastro mulkiyetlerine veya en yakrn en uygun yere tahsas edilir. Dop oranr kanunen % 40 r

ge9emez. TUm bu iglemler 3194 sayll lmar Kanunu ve lmar Uygulama YonetmeliOi'ne uygun bir bigimde yaprlrr
Bu nedenlerle Belediye Meclisinin 03/05/20'16 tarih '193 sayrtr karan ile onaylanan, Alayunt

Mahallesindeki 1/5000 Nazrm ve 1/1000 Uygulama lmar Plant degigikligine, yukafldaki dilekge ite yaprtan
itirazrn reddine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 36. MADDEsiNiN:
llimiz merkez Enne Mahalle Yerlegik Alanr 1/5000 Naztm ve 1/1000 Uygulama lmar ptanr yaprmr

konusunun mUzakeresi, oldu0unu belirten Meclis Bagkanl bu konu hakkrnda yaztntn slayt gosterisi ile barlikte
bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llamiz merkez Enne Mahalle Yerlegik Alanr 1/5000 Naztm ve 1/1000 Uygulama lmar ptanr yapimr,
dosyast incelendi yaptlan gorugmeler sonunda;

S0z konusu Enne Mahallesi yerle$ik alanrnda; Belediye Meclisimizin 02.O3.2O1|Z tarih, 96 sayrlr
karanyla 1/5000 Naztm lmar Planr llgili Kurum ve Kuruluslardan goru$ alrnmasr ve lmar planrna esas jeolojik-
jeoteknik etud yapllmasr kaydlyla, onaylanmrgtr. Belediye l\/eclisimizin 03.12.2013 tarih, 507 sayrtr karanyla da
yol alanlarl, ilkogretim tesisleri, ibadet yeri alanlafl, resmj kurum alanlafl, SagIk Tesisleri alanr, sosyo-kulturel
tesis alanlarl, belediye hizmet alanlan, aktif yegil alanlar ve meskun konut bolgesinde bitigik nizam, 3 kat ve
geligme konut bolgesinde ayrrk nizam konut aranlafl(T.A. K. S: 0.35, K.A.K.s: 1,05, 3 kat), orirak planranmasrna
yonelik 1/1000 Uygulama lmar Planr; llgili Kurum ve Kuruluglardan gorug alrnmasr, lmar planrna esas jeolojik,
jeoteknik etud yapllmasl kaydtyla onaylanmrgtr. Bahse konu Nazrm lmar Planlarr ve Uygulama lmar planlarr
hazrrlanrp askt iglemi tamamlanmadtgtndan soz konusu planlar yUrUrlUOe girmemigtir.
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Enne Mahallesi lmar Plant yaprmr konusu ile ilgili kamu kurum ve kurulug gorugleri, ilgili doki]manlar,
mUracaatlar, bilgi ve belgeler etUd edilerek plan yaptmt galtgmasrnda de$erlend jrilmigtir. lmar planrna esas
jeolojik-jeoteknik ettidler yaptrnlmrg olup yerlesime uygun olmayan alanlara rasflan rlmamrgtrr.

Planlama alant 253.367 m2 ve ongOrtrlen n0fus 2.040 kigidir. lvlahallenin hallhaztrda yaptlaln yogun
bulundugu bolgeleri; mahalle yerlegik alanr (nazrm ve uygulama imar planslz) olarak belirlenerek, Konut ve
Ticaret+Konut bolgelerinde Aynk Nizam (T.A.K.s:0.25, K.A.K.s:'1.05, 4 kat), parklar, Anaokulu Alanr
(K.A.K.S:2.00 Yengoki16.50m 4 kat Serbest Nizam), ltkokut Atantafl (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 ve
T A.K.S:0.50, K.A.K.s:2.00 Yengok:16.50m 4 kat, serbest Nizam), saoIk resisi Alanlan (T.A.K.s:o s0,
K.A.K.S:2.00 Yengok:'16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Sosyat Tesis Atanr (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00
Yengok:16.50m 4 kat, serbest Nizam) lbadet yerleri (T.A.K.s:0.50, K.A.K.s:2.00 yengok:serbest, serbest
Nizam), Belediye Hizmet Atanlan (T.A.K.sro.50, K.A.K.s:2.00 yengok:16.50m 4 kat, serbest Nizam), Resmi
Kurum Alanl (T.A.K.S:0.50, K.A.K.5:2.00 Yengok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Rekreasyon alanr, yot alanlal,
Paslf Yeiil Alan, Alaglandtnlacak Alan v.b lejandlr sahalar dOzenlenmesi, 18. Madde lmar Uygulamasr
yapllacak alanlarln belirlenmesi, Aynk Nizam 2 kath konut alanlanna T.A.K.5:0.40 ve K.A.K.S:0.95 tejandtarr
eklenmesi ve Kamu kurum ve kuruluglanndan gelen goriiglerin plan notlaflna aktanlmast ve planlarda
belirtilmesi yonlerindeki Enne Mahallesine ait 1/5000 olgekli Naztm lmar Ptanr ve 1/1000 otqekti Uygutama imar
Planl (UlP-21044 - NIP-21045),3'194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igarefle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 37. MAoDESiNiN:
llmiz merkez Yoncall Mahalle Yerlegik Alanr 1/5000 Nazrm ve 1/'lO0O Uygulama Imar planr yaprmr

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Baskanr bu konu hakkrnda yaztnrn slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

ilimiz merkez Yoncalr Mahalle Yerle9ik Alanr 1/5000 Nazrm ve 1/1000 Uygulama lmar planr
dosyasr incelendi yaptlan gOr0gmeler sonundai

Soz konusu Yonca| Mahallesi yerlegik alantndai Belediye l\ileclisim izin 02.03.2012 tarih, 96 saytlt
kararlyla 'l15000 Nazrm imar Planr llgili Kurum ve Kuruluglardan gorul altnmasr ve lmar planrna esas jeolojik-
jeoteknik etud yapllmasl kaydtyla, onaylanmrgtl. Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 507 sayrlt karaflyla da
yol alanlart, ilkogretim tesisleri, ibadet yeri alanlan, resmi kurum alanlafl, SaOltk Tesisleri alant, sosyo-kulturel
tesis alanlarl, belediye hizmet alanlarr, aktif yegil alanlar ve meskun konut biilgesinde bitigik nizam, 3 kat ve
geligme konut bolgesinde aynk nizam konut alanlan(T.A. K. s: 0.35, K.A.K.s: 1,0s, 3 kat), olarak ptanlanmasrna
yonelik 1/1000 Uygulama imar Plant; llgili Kurum ve Kurulu$lardan goru$ atrnmasr, imar ptanrna esas jeololrk,
jeoteknik etud yapllmasl kaydryla onaylanmr$tr. Bahse konu Nazrm imar Plantan ve Uygulama imar plantarr
haztrlanrp askr iSleml tamamlanmadtgtndan soz konusu planlar yUrurl0ge girmemigtir.

Yoncall Mahallesi lmar Plant yaptmr konusu ile ilgili kamu kurum ve kurulug gorugleri, ilgila dokumanlar,
muracaatlar, bilgi ve belgeler etud edilerek plan yaprmr galgmastnda de$erlendirilmigtir. lmar planrna esas
jeolojik-jeoteknik etudler yaptrnlmrg olup yerlegime uygun olmayan alanlara rasflan rlmam rgtrr

Planlama alanr 328.364 m2 ve Ongorulen nufus 3.500 kigidir. Mahallenan hatihaztrda yaptlann yogun
bulundugu bolgeleri; mahalle yerlegak alanr (nazrm ve uygulama imar plansrz) olarak belirlenerek, Konut ve
Ticaret+Konut bolgelerinde Ayflk Nizam (T.A.K.s:0.25, K.A.K.s:1.05, 4 kat), parktar, ilkokul alanr (T.A.K.s:0 40,
K.A K.s:1 60 Yengok:16.50m 4 kat, serbest Nizam), saolrk resisi Aranlan (T A.K.S:0.s0, K.A.K s:2.00
Yengok:16.50m 4 kat, serbest Nizam), lbadet yerreri (T.A.K.s:O.50, K.A.K.s:2.00 yengok:serbest, serbest
Nizam), Belediye Hizmet Alanr (T.A.K.s:0.50, K.A.K.s:2.00 yengok:16.50m 4 kat, serbest Nizam), Resmi
Kurum Alanr (T.A.K.s:0.50, K.A.K.s:2.00 yengok:16.s0m 4 kat, serbest Nizam), Mezartrk Atanr, yot atantan,
pasif ye9il alan, agagland rrllacak alan v.b lejandh sahalar duzenlenmesi, 18. Madde lmar Uygutamasr yaprtacak
alanlarrn belirlenmesi, Ayrrk Nizam T.A.K.S:0.40 2 kat konut alanlaflna K.A.K.S:0.95 lejandr eklenmesi ve Kamu
kurum ve kuruluslarlndan gelen gOruglerin plan notlaflna aktafllmast ve planlarda belirtilmesi yonlerindeki
Yoncall Mahallesine ait 1/5000 olgekli Nazrm imar Planr ve 1/1000 otgekli Uygulama lmar planr (Ulp-21046
NIP-21047), 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igarefle yaprtan oytama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 38. MADoESiNiN:
llimiz merkez Siner Mahallesi, 1 18 ada, 'l parselde imar planr degigikliOi konusunun muzakeresi,

oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan
ve yaprlan m0zakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez siner Mahalesi 1 1B ada 1 parserde imar pranr degigikrigi konusu
gtirUgmeler sonunda,

Siner Mahallesi 118 ada, 1 parselde 1/1000 Uygulama

yaprmr,

goruguldu yapr an
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(Belediye Hizmet Alanrnda ldari, Ticari, Sosyo-Kulturel, spor vb Tesisler yaprlabilir) ve Kutahya Belediyesi Spor
Tesisleri Alanl E:0.05 lejandlr sahalar bulunmaktadrr. Ktltahya Belediyesi Spor Tesisleri leJandh alanrn Emsalin
kaldtrtlarak gekme mesafeleri haricinde tabanda 1000 metrekare olacak gekilde ve gekme mesafelerinin
guneyden ve dogudan 3'er metre dioer yonlerden 5'er metre olarak duzenlenmesinin (UlP-21034,3), 3194 sayrlr
imar Kanunun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birliga ile karar
verildi.

GUNDEMiN 39. MADDES|NiN:
llimiz merkez ParmakOren Mahallesa, 4006 ada, 1 parselde imar planr degisiklioi konusunun

muzakeresi, oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda yazrntn slayt g6sterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,
llimiz merkez Parmakoren Mahallesi 4OOO ada 1 parselde imar plant deoigikligi konusu goruguldu, yaprlan
g0rUsmeler sonunda;

Parmakoren Mahallesi 4006 ada 1 parselde Ayrrk Nizam 2 kat TAKS:0.25 KAKS:o.50 Konut alanr ve 182
m2 de park alant bulunmaktadrr. lmar Uygulamasr agamasrnda sehven adada tek parsel olugturulmugtur.
lglemlerde problem yaganmamasr igin parsel alanrnrn tamamrntn Aynk Nizam 2 kat, TAKS:0.25 KAKS:o.50
Konut alant olarak duzenlenmesi azalan park alanr igin Universite kargrsr imar planl galtgmalaflnda park alant
aynlmasr(UlP-10479,3 - NIP-10481,2) 3194 sayrlr imar Kanunun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 40. MADDEsiNiN:
llimiz merkez Enne Mahallesi, 231 ada,2 parsel ve 232 ada, 1 parselde Mevzi lmar Plant talebi

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda yaztntn slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardtndan ve yapllan miizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Enne Mahallesi 231 ada 2 parsel ve 232 ada l parselde Mevzi imar Planr onizni konusu
g0rUgUldU; yaptlan g0rUimeler sonunda;

15.06.2016 tarih 2848 sayrlr dilekge ile "Kutahya lli Merkez llqesi, Enne Mahallesi |23C23D3A Pafta 231
ada 1 ve 2 parsellerde, civanndaki yaprla$ma Sartlanna uygun, Akaryaktt, LPG, LNG tesisleri, idari Tesister,
Ticari Tesisler ve Depo lajendlt Mevzi lmar lmar Ptanr yapmak istiyoruz" geklindedir.

Bahse konu Enne Mahallesi 231 ada 2 parsel ve 232 ada 1 parsel Naztm ve Uygulama lmar
Planlarlnln ve Mahalle Yerlegik Alanlannrn drgrndadrr. Parsel alanlan Kutahya -Tavgan| Karayolu kenaflntn
batlslnda, Kiltahya Tavganh Dooalgaz Hattrnrn dogusunda ve Geven Jeotermal Sahast Kaynak Koruma Alanr
3. Derece Koruma Alantntn igerisinde kalmaktadrr. Parsel alanrntn Karayolu Kenannda kalmastndan dolayr 25
metre Karayoluna gekme mesafesi bulunacaorndan, Dogalgaz Hatttndan dolayt Dogalgaz Koruma Alanr
blrakllacag lndan ve Jeotermal Kaynak Koruma Alanr igerisinde bulundugundan dolayr Yaprlagma Alanr
kalmayacaolndan dolayt talebin reddine isaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ale karar veritdi.

GUNDEMiN 41. MADDES|NiN:
llimiz merkez Ylldrnm Beyazrt Mahallesi, 93 pafta, 1912 ada,30,31 ve 32 nolu parsel alanlaflnda imar

planr degigikligi, lstasyon caddesindeki parsellerde 4 ve 8 katlr yaprlagmantn dUzenlenerek I katlt yaptlmast
talebi konusunun mozakeresi, olduounu belirten l\ileclis Bagkant bu konu hakktnda yaztntn slayt gOsterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan milzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Ytldtrrm Beyazrt Mahallesi, 93 pafta, 1912 ada,30,31 ve 32 nolu parset alanlannda imar
planr degigikligi, mtiracaat dosyast incelendi, yaprlan gorUgmeler sonucunda;

28.06.2016 tarih, 2948 kayrt nolu dilekge ile Yrldrflm Beyazrt Mahallesi, 93 pafta, 1912 ada, 30,31 ve 32
nolu parsel alanlartnda yaprlagma kogullafl degigtirilmeden, tum ingaat hakktntn, toplam KAKS|n, blok nizam - 8
kat tek blokta kullanrlacak Sekilde, imar planr degigikli0i talep edilmiStir. Soz konusu parsel alanlannrn
bulundugu sahada; 30 metrelik yola bakan bolumde BL-8 lejandr, 10 metrelik yola bakan kesimde BL-4 lejandr,
imar planrnda yer almtgtrr. Yaprlagma dokusu bozulacagtndan, bahse konu 28.06.2016 taih,2948 kayrt notu
dilekgeyle yaptlan imar planr degigikligi talebinin reddine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.

GUNDEMiN 42. MADDESiNiN:
Afyon Yolunda bisiklet yollaflnrn olugturulmasrna iligkin imar planr degigikligi konusunun mUzakeresi,

oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan
ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
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Afyon Yolunda bisiklet yollannrn olugturulmasrna ililkin lmar planl deOigikligi konusunun daha detaylr
incelenmek ilzere lmar ve Baytndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy
birligi ile karar verildi.

GUNoEMiN 43. MAoDESiNiN:
llimiz merkez Siner Mahallesinde Yeni Qevre Yolu kontrol alantntn duzenlenmesi konusunun

mtlzakeresi, oldugunu belirten Meclis BaSkanr bu konu hakktnda yaztntn slayt gosterisi ite birlikte bitgi
verjlmesinin ardtndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Siner Mahallesinde, Yeni gevre Yolu kontrol alanlntn duzenlenmesi dosyast incelendi,
yaprlan gOrtlgmeler sonucunda;

Sine(Zafertepe)Mahallesinde, uygulama lmar planlarrna gore 18. Madde lmar Uygulamasr yaprlarak,
parselasyon planlarlnrn tamamlanmrg oldugu bolgenin dogu kesiminde; " Katahya kenti Yeni Qevre yolu
Gazergatu Kontrol AlanF yap yasagt uygulanacak a/an" bulunmaktadrr. yeni Qevre yolu projesi
kesinlegtioinden, soz konusu " Kiitahya kenti Yeni Qevre Yolu Guzergaht Kontrol AlanF yap yasadt
uygulanacak alan" n; 203 nolu ada haricindeki dioer konut bolgelerinde iptal edilerek; uygulamalafln
yaprlmasrna isaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 44. MADDES|NiN:
llimiz merkez Krrgrllr Mahallesi 310'l ada 1088, 1090, 1091, 1091, 1131, 1133, 1135, 1j36, 1.137, 1138

parsellerde Guneg Ener.iisl yaptlmasr konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu
hakklnda yaztntn slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu
oya sundu ve;
llimiz merkez Krrgrllr Mahallesi 3101 ada 1088, 1090, 1091, 1'131, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138 parsetde
Mevzi lmarPlanr Yaptmt konusu gorUSUldU, yaptlan gorugmeler sonunda;

Krrgrllr Mahallesi 3101 ada 1088, 1090, 1091, 1131, 1135, 1136, 1'137, 1138 parselerde Betediye
Meclisimizin 01.12.2015 tarih 458 sayrlr karan ile ilgili kurum ve kuruluqlardan gorug alrnmast imar Planrna esas
jeolo.iik-jeoteknik etudlerin yaptrnlmasr ilgili $ehir Plancrsrna hazrrlattrnlmastna karar verilmigti. 25.07.2016 tarih
3227 say dilekge,/e " Krgtllt Mahallesi 3101 ada 1088, 1090, 1091, 1131, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138
parsellerde lmar Planr yaptrrmamE igin Belediyenizce 6nizin veritmigtir. Hazdatmry oldudumuz lmar Planlartntn
komisyonda gArugiilerek, onay igin meclise havalesinin yap mas hususunda geredini sayglanmla an ederim"
geklindedir.

Bahse konu parsellerde ilgili kurum ve kurulus gorugleri tamamlanmrg lmar Plantna esas jeolojik-
jeoteknik etudler yaptrnlmrgtrr. llgili kurum ve kurulug gorusleri etud edilmigtir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklanna
Dayal Uretim Tesisi Alanr ( Gunel Enerji Santrali) alanrnda bahge mesafelerinin s'er metre olarak ve yol
alanlartntn en az 7 metre olarak planlamasr Guneg Enerji Santrali Tesisi yaprlagma kogullafl, Guneg Enerji
Santrali panelleri Emsale dahil degildir. Panel yukseklikleri Tesisin gerektirdigi Teknolojik ozellikterine gore
Yengok: serbesttir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklaflna dayah Uretim Tesisi Alantnda galt Sahast, Kumanda
Binasr, ldari Sosyal Tesis Yaprlan ve Trafo yaprlabilir. Yapr lngaat Emsali E:0.05, Yapt Yuksekligi Yengok:6.50
metre olup 2 katt gegemez. Parsellerin yola cepheli kenarlannda ki yapr yaklagma srnrrlan harig, yapr yaklagma
srnlrlarl igine ihtiyag duyulmasr halinde guneg paneli yerlegtirilebilir. 1380 saytlt Su Urunleri Kanunu gereoince
su uri.]nlerinin yagama ureme, muhafaza ve istihsalini koruyacak tedbirlerin ahnmasr gerekmektedir geklinde
plan notlarrna eklenmesinin (UlP-21058 - NIP-21059), 3194 sayrl imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca
onaylanmasrna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 45. MADDESiNiN:
llimiz merkez Okgu Mahallesi,4353 ada 1 parsel numaralr alanda imar planr degisikligi konusunun

muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yaztntn slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardtndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz merkez Okqu Mahallesindeki 4353 ada, '1 parsel numaraI alanda lmar planr degigikligi m0racaat konusu
goruSUldU, yaptlan g0rUgmeler sonunda;

Okgu Mahallesi 4353 ada, 1 parsel ile ilgili olarak 2210712016 tarih 3178 kayrt numaralr dilekge, "Merkez
Kitahya Okgu Mahallesi 4353 ada 1 parsel nolu 1374,84 m2 yi)zalgiimtaj arsa vasilt matkiyeti hazineye ait
taYnma hazineden satn alabilmem igin park alantndan arsaya Qevrilmesi igin yap an talebin reddedildiAini
Milli Emlak MldArl0gtnden gelen ya ile 1drenmig bulunmaktaytm. Bu durumda bu tagnmazt sattn alabilmem
igin imar pla tadila ile park alantndan aEaglandnlacak alan vasfna danurtiiriilmesi iQin geregi hususunu
mlsaadelerinize arz ederim. " geklindedir.

Okgu Mahallesi 4353 ada 1 parsel numaralt tagtnmaz
1/1000 Uygulama lmar Planlarrnda park alanrnda kalmaktadtr.
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Aga9landlrllacak Alan duzenlenmesi ve azalan park alantna egdeger; Mekansal planlar yaprm yonetmeliOi
kapsamlnda Aydogdu Mahallesi 101 ada 959 parsel alanrnda Park Alanr duzenlenmesi yonterandeki 1/1000
Uygulama imar planl ve degigikligi ile bu Uygulama imar planr degigikligindeki fonksiyontann nazrm imar
planlarrna aktanlmasr yonundeki nazrm imar plant ve degisiktioi (ulp-8344,3 - Nlp-8343,4), 3194 sayrtr imar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaptlan oylama sonucunda, Meclis Uyeterinoen
SALIH OZDEN, ENVER ERDO6AN, M|ME NUR AKTA$ AKALIN, AHMET ULUCA, SERDA BAL YILDIZ,
NEDIM DELEN, YUSUF SOKMEN, ERoL MERCAN, MUSTAFA ERoL, AHMET uycAR,rn red oytanna kargrlrk
oy goklugu ile karar verildi.

GUNDEMiN 46. MADDESiNiN:
Ilimiz merkez Maltepe Mahallesi, 72 pafta,510 ada, 138 parsel bolgesinde imar ptant degigiklioi

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanl bu konu hakktnda yaztnrn slayt gdsterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yapllan mozakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,
llimiz merkez Maltepe Mahallesi, 72 pafta,510 ada, 138 parsel bolgesinde imar planr degigiktigi, dosyasr
incelendi, yaptlan gOrusmeler sonucunda;

Halk Saglgr Mudurlug0nun 28.07.2016 tarih ve 5649 sayrI yazrsr etud editmigtir. Mutkiyeti Belediyemize
ait olan Maltepe Mahallesi, 72 pafta,51O ada, 138 ve 48 parsel nolu tagrnmazlann bulundugu alanda uygulama
imar planrnda 5 ve 3 m. yapr yaklagma mesafesi bulunan saglrk resis Alanr, TAKS: 0.50, KAKS: 1.s0, Hmax:
11 00 m (3 kat), Serbest Nizam lejandlr alan; nazrm imar planrnda Sa!hk Tesis Alant te.Jandtr alan
bulunmaktadrr. Diger kosullar degastirilmeden Saglrk Tesis Alantndakj yapr yaklagma mesafeterinin, TAKS-
KAKS degerlerinin kaldlrllarak TAKS-KAKS aranmayacaktlr geklinde duzentenreJi ," guneybatt tarafrndaki
imar hattrnln 32 nolu parsel alantna gjrmeyecek gekilde dijzenlenmesine ydnelik uygulima imar plant
degigikliginin (UlP-9a20,59); 3194 Sayrl imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaytanmasrna igarele
yaprlan oylama sonucunda oy birliOi ile karar verildi.

GUNoEMIN 47. MADDESiNiN:
llimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 1671 ada, 143 parsel bolgesinde imar ptanr deoigiklioi

konusunun muzakeresi, oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda yazrnrn slayt gosterisi ile birtikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 167'l ada, 143 parsel bolgesinde imar planr degigiktigi, miiracaat
dosyasr incelendi, yaptlan gorugmeler sonucunda;

$evelli Camii ve Kur'an Kursu Yagatma Derneoi'nin '16.03.2015 taih, 1262 kaytt nolu ve 20.01.2016
tarih, 2016-1546 kayrt nolu dilekgesi ile ll Muftulugu' nun 17.12.201s ta h,3227 sayrlr yazrsr etud editmigtir
Servi Mahallesi, 19 pafta, 1671 ada, 143 parsel alanrnda imar planrnda 98 envanter nolu tescilti yapr bulunan
9evelli Camii lejandll alan bulunmaktadrr. Soz konusu alan Sit ve Etkilenme Gegig Alanlan Koruma Amagtr lmar
Planr kapsaml drglnda kalmaktadtr. Servi Mahallesi, '19 pafta, 1671 ada,38, 40, 139 nolu parseller ve mulkiyeti
$evelli Camii ve Kur'an Kursu Yagatma Dernegi'ne ait olan 39, 137, 138, 152, 164 notu parsefierin bulunduOu
alanda imar planlnda Bitigik nizam 4 kat, T2 lejandlr alan bulunmaktadtr. SOz konusu Bitigik nizam 4 kat, T2
lejandh alanlar ve $evelli Camii lejandlr alanda lbadet Yeri, TAKS: 0.50, KAKS: 2.00, Serbest Nizam, Hmax:
Serbest lejandll alan ve yol alant duzenlenmesi,5 m. yapt yaklagma mesafelerinin belirlenmesine yonelik imar
plant deligikli$i Kutahya Kultur Varltklartnr Koruma Bolge Kurulu'nun 11.07.2016 tarih, 3354 saytlt karan ite
uygun gorijlmug olup (UlP-9420,60 - NIP-9422,60) 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca
onaylanmaslna igaretle yaprlan oylama sonucunda, Meclis Uyelerinden SALIH OZDEN, ENVER ERDOGAN,
AZIME NUR AKTA9 AKALIN, AHMET ULUCA, SERDA BAL YILDIZ, NEDIM DELEN, YUSUF SOKMEN, EROL
MERCAN, MUSTAFA ERoL, AHMET UyGAR'rn red oyranna kargrrrk oy gokrugu ire karar verirdi.

GUNDEMiN 48. MADDESiNiN:
llimiz merkez Geven Mahalle Yerlegik Alanr Nazrm ve Uygulama lmar Planlarrnrn Degerlendirilmesi

konusunun mi.lzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Baskant bu konu hakktnda yaztntn slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz merkez Geven Mahalle Yerle$ik Alanr Nazrm ve Uygulama lmar Planr duzenlenmesi, dosyasr ancetendi
yaprlan g0rUgmeler sonundai

S0z konusu Geven Mahallesi yerlegik alanrnda; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 88 sayrtr
kararlyla 'll5000 Naztm lmar Planr llgili Kurum ve Kuruluglardan gorug altnmasr ve lmar planrna esas jeotojik-
jeoteknik etod yapllmasl kaydtyla, onaylanmrgtr. Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih, 43S saytlr karanyla da
yol alanlarl, ilkdgretim tesisleri, ibadet yerleri alanlan, resmi kurum alanlan, sagltk, vb. Tesisleri alant, meydan
alanlarl, sosyo-kulturel tesis alanlan, belediye hizmet alanlan, aktif yesil alanlar ve meskun konut bolgesinde
yapl yaklagma srnrrh bitisik nizam, 3 kat ve geligme konut bolgesinde aynk nizam konut atantalnrn, i.A.K S
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0.35, K.A.K.S: '1,05, 3 kat, olarak planlanmasrna yOnelik 1/1000 uygulama imar ptanr, ilgili plan noflannrn
duzenlenmesi ve 1/'1000 uygulama imar planlanna uygun 1/5000 naztm imar planlarrnrn revizesi; lmar planrna
esas jeolojik, .jeoteknik etud yaprlmasr kaydryla onaylanmrgtt. Bahse konu Nazrm imar ptanlarr etud edildiginde
kamu kurum ve kurulug gdr0glerine aykrn olarak duzenleme yaprldrgr gorulmug ve Uygulama imar Planlarrnrn
hazrrlanrp askr iglemi tamamlanmad tg tndan, soz konusu planlar yUrUrlUge girmemigtir.

lmar Planr yaprmr ile ilgili kamu kurum ve kurulug gorugleri, ilgila dokumanlar, bilgi ve belgeler etud
edilmigtir.

Planlama alant 129.086 m2 ve ongorulen nufus 175 kigidir. Mahallenin halihaztrda yaprlann yogun
bulundugu bolgeleri; mahalle yerleslk alanr (nazrm ve uygulama imar plansrz) olarak belirlenerek, konut
bolgelerinde Ayrrk Nizam T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.05, 4 kat olarak duzenlenmesi, park Alant, pasif yegil Atan,
Aoaglandrrrlacak Alan, llkokul alanr (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:'1.60 Yengok:16.50 m,4 kat, Serbest Nizam),
Ortaokul alanr (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 Yengok:16.50 m,4 kat, Serbest Nizam), Anaokutu atanr
(T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yengok:16.50 m, 4 kat, Serbest Nizam), Saglrk Tesisi Atanr (T.A.K.S:0.00,
K.A.K.Sr2.00 Yengok:16.50 m,4 kat, Serbest Nizam), Cami atanr (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 yengok:Serbest,

Serbest Nizam ve T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1 .60 Yengok:Serbest, Serbest Nizam), Resmi Kurum Atanr
(T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 Yenqok:'16.50 m,4 kat, Serbest Nizam), Sosyat Tesis Atanr (T.A.K.S:0.40,
K.A.K.S:1.60 Yengok:16.50 m,4 kat, Serbest Nizam), Betediye Hizmet Alanr (T.A.K.S:0.S0, K.A.K.S:2.00
Yengok:16.50 m,4 kat, Serbest Nizam), Rezerv Kentsel Geligme Alant, Yollar, v.b tejandtr sahatar
duzenlenmesi, 18. Madde lmar Uygulamasr yaprlacak alanlann belirlenmesi ve Kamu kurum ve kuruluglanndan
gelen gorliglerin plan notlanna aktanlmasr yonlerindeki Geven Mahallesine ait 1/5000 dlgekli Naztm ve 1/1000
dlgekli Uygulama lmar Planlartntn (UlP-21060 - NIP-21061),3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyaflnca onaylanmastna igaretle yapllan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 49. MADDESiNiN:
llimizde, Futbol, Boks, Halter, Jimnastik, Atletizm, Bilek Guregi branglaflnda, genglerimizi kotu

alrgkanlrklardan uzaklagtrmak igin hizmet veren, Kutahya Belediye Sporumuzun,2016-2017 ytlt harcamalan
iQin 350.000 TL Nakit Yardrm yaprlmasr konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu
hakkrnda bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan mozakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimizde futbol, boks, halter, Jimnastik, atletizm, bilek goregi branglannda genglerimizi kOtU

alrgkanlrklardan uzaklagtrrmak iqin hjzmet veren Kutahya Belediye Sporumuzun, 2016-2017 ytlt harcamalan iqin
350.000,00 TL (UgyUzellibinTtirklirasr) nakit yardrm yaprlmasrna, igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi
ile karar verrldi.

GUNoEMiN 50. MADDESiNiN:
Evliya 9elebi Mahallesindeki jandarma taburunun terk ettigi alanrn buyuk bjr krsmt belediye

Meclisimizde altnan bir kararla "Saglk Alanr" olarak tahsis edildigi, Sa!hk Alanr dtgrnda kalan krsmtn "15
Temmuz 9ehitler Parkr" olarak duzenlenmesi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei

llimiz merkez Evliya Qelebi Mahallesindeki Jandarma Taburunun terk ettigi alantn b0y0k bir krsmr
Belediye Meclisimizde altnan bir kararla "saglrk alanr" olarak tahsis edilmig olup, Saglrk Alanr drgrnda kalan yere
"'15 Temmuz $ehitler Parkr" isminin verilmesi talebinin ilerleyen bir tarihte tekrar deoerlendirilmesine i$aretle
yaprlan oylama sonucunda oybirligi ile karar verildi.

Gundem maddelerinin tamamlandrgrnr belirten Meclis Bagkanr, ahnan kararlann haytrlt olmasr
temennisi ile Uyelere ve misafirlere tegekkur edip oturumu kapattt.
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