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GUNDEM:N l MADDES:N!N:
M口 lkiyet Beiediyemize ait Olan iinniz Ok9u AЛ aha‖ esi, 3689 ada, 3 parsel nolu 274 70 m2
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b lgi ver‖ meslnin ardlndan ve yap lan mozakerelerden sonra konuyu oya sundu vei

Mulklyeti Belediyemize alt olan ilimiz ok9uヽЛaha‖ esi,3689 ada,3 parsel numaral,274,70m2
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cUNDEMiN 2.MADDESiNiN:
Mulkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Mecidiye Mahallesi 29 ada, 171 parsel 6.1,9gm2

yuzolgumlu taqrnmazln bedelsiz devri konusunun muzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu
konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan v-e yaprlan muzakerelerden sonra
kon uyu oya sundu ve;

Kutahya Vakrflar Bolge N/ ud u rlugl.i'nun 28.02.2016 tarih ve 767 sayrlr yazrsrnda; m0lkiyeti
Belediyemize ait olan ilimiz Mecidiye Mahallesi, 29 ada, 177 parsel numaralr, oi,ga mz yuzolgumlu"avlulu kerpig ev" vastflt taSlnmaztn Ktjpecik Camii'nde yaprlmasr planlanan restorasyon projesi
kapsamrnda degerlendirilebilmesi iQin idarelerine bedelsiz oevii taleni gorugulmug olup,

Mulkiyeti Belediyemize ait olan soz konusu tagrnmazrn 5393 Sayrli Kanunun'1g. maddesi (e)
bendi (taynmaz mal altmtna, sattmtna, takastna, tihsisine, tahsis geklinin degigtirilmesinde veya
tahsisli bir tagtnmazrn kamu hizmetinde ihtiyag duyulmamast hatinde tansisin xauiritnastna; dQ yttdan
fazla kiralanmastna ve s resi otuz yttr gegmemek kaydtyra buntar uzerinde s,r,tt, ay:ii hak tesisinekarar vermek) ve Ts.maddesi (d) bendi (kendilerine ait tagrnmazlarr, asli gorev ie hizmetterinde
kullantlmak azere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ite diQer kamu"kurum ve kuruluglanna
devrede.bilir veya sL)resi yirmi beg yrlt geqmemek tizere tahsii edebitir. Bu tagtnmazlar aynt
kuruluglara kiraya da verilebilir. Bu tagrnmazlartn, tahs/'s amao dtgtnda kullant6asi helinde, tahsls
iglemi iptal edilir. Tahsis suresi_ sonunda, aynr esaslara gare yeniden tahsis miimkundur) lle 5O1g
Saytlt Kanunun 45. maddesi (Kamu idareleri, ihtiyag fazlisr tagrnrrlart ile garmekle y ki.imli otduQu
kamu hizmetlerinde kullantlacaQrna ve amactna iygun kullanilmamasr hainde geii Litnacagtna dairtapu kutu0une gerh konulmas kaydtyla tagtnmizlarrnt diQer kamu idareleiine bedetsiz olarak
devredebilir........) hukumleri gere!ince Kutahya Vakrflar Bolge Mudurlugu,ne bedelsiz devir
edilmesine, devir ile ilgili gerektiginde anlagma, gartname, soilegme ve frotokol hazrrlanmasr,
imzalanmasr vb. tum hususlar.ve iglemler igin Belediye Bagkanr Kamtl SARAdOGLU,na ve Belediye
Encumeni'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile (arar verildi.

cUNDEMiN s.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizln 02.02.2017 tarih ve 35 sayrlr kararr ile Aragtrrma ve Tanrtrm

Komisyonuna havale edilen "Kutahya Betediyesi Ozel Kalem Mt)daili)gu Garei, yetfi ve QaltgmaYanehelili" konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis BagkJnr bu konu hatkrnda jlayt
gosterisi ile birlikte bilgi verilm,esrnin ardtndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

0611012015 tarih ve 354 saytlt Meclis karari ile kabul edilen "K(itahya Belediyesi Ozel Kalem
Mildarfuaa Gdrev, Yetki, sorumluruk ve Q,artgma yonetme gi'nin" iptat ediriesine;

Belediye Meclisimizin 0210212017 tarih ve 35 saytlt karan ile Aragtrrma ve Tanrtrm
Komisyonu'na havale edilen ve yeniden hazrrlanarak ekte sunulan "Kiltahya Bet'ediyesi Ozel Kalem
M}dnrl}gil Gdrev, Yetki, Sorumluluk ve Qalrgma YAneheliQi TaslaQr'nrn" aynen (abulune igarele
yaprlan oylama sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN 4.MAoDESiNiN:
Belediye Mec simizin 02.O2.2017 tarih ve 36 sayrlr karan ile Aragtrrma ve Tanrtrm

Komisyonuna havale edilen "Kittahya Belediyesi Bastn Yayin ve Halkla iligkib; Madt)1aQa G6rev,
Yetki ve Qaltgma YAnehelili" konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu
hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 0611012015 tarih ve 355 sayrlr kararr ile kabul editen ve "Ki)tahya
Belediyesi Bastn Yayrn ve Hatkla iligkiter Mi)dlirlalt) Garev, Yetki ve Qaltgma yanehetiQi'nin" ipiat
edilmesine ve;

Belediye l\/eclisinin 02.02.2017 tarih ve 36 sayrlr kararryla Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu'na
havale edilen ve yeniden hazrrlanarak ekte sunulan "Kabhya Beiediyesi Bastn yaytn ve Halkla
lli$kiler Mudlrlilgii Gorev, Yetki ve Qalt$ma YonetmeliQi'nin" aynen kabulune igaretle yaprlan oytama
sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 5.MADDES|NiN:
Belediye Meclisimizin 0210212017 tarih ve 41 sayrlr kararr ile Plan ve Butqe Komisyonuna

havale edilen "Hayrat Qegmelerin Su acretlen ve Getir Tarifesine Eklenmesi" konusunun muzikeresi,
olduQunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Vl, saYta2/t2



-Belediye Gelir Tarrfesine " 18.g. Hayrat Qegmelerin su l-lcre erf' bagrrgrnrn agrlmasrna,
-Hayrat Qegme Aboneliginin; talep eden-vatandagrm rza 5 yrllrQrna verliip, trlest<enterden alrnan

Mekanik Sayag Su Ucreti tarifesinden yrllrk 500 m" su iuketimi kadimesiz oiarak hesaptanrp, 25OOm3'luk (500m3 x 5 yrl = 25OOm3) su Ucretinin abonelik alrnrrken tahakkukunun yaprlmasr ve tek
seferde pe$in olarak tahsil edilmesine,

-Hayrat Qegmeye Mekanik Sayacrn kontrol amagh ucretsiz olarak taktlmasrna,
-5'inci yrltn sonunda yenilenmeyen aboneligin talep edilirse bagka bir vatandagrmrza

devredilebilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 6.MAoDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 02.02.2017 tarih ve 38 sayrlr Belediye Meclis Kararr ile Aragttrma ve

Tanrtrm Komisyonu ile Plan ve Butge Komisyonuna havale edilen "Kiitahya Belediyesi Servis Araglarr
Hizmet Yonetmeli0i'nde" de0igiklik yaprlmasr konusunun muzakeresi, olduOunu belirten Meclis
Bagkant bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 0210212017 tarih ve 38 sayrlr karan ile Plan ve Btjtqe Komisyonuna ve
Aragttrma ve Tanrtrm Komisyonuna havale edilen; Kutahya Belediyesi Servis Araglarr Hizmet
Yonetmeli0inde Degigiklik Yaprlmasrna Dair Yonetmelik Taslaor konusu incelenmig olup;

2017 Belediye gelir tarifesinin 26.3.8.3.2.2 maddesinde gegen " Servis araQlanntn Yilrk Arag
Kontrolii ve Uygunluk Belgesi Ucreti ( Ytlltk ) Mayts aytntn 20 sinde peq;in altntf' ibaresi igletmecilere
odeme zorlu$u getireceoi tespit edilmig olup;

2017 Belediye gelir tarifesinin 26.3.8.3.2.2 maddesinin "Servis Araglannrn Yrllrk Arag Kontrol
ve lJygunluk Belgesi acreti her y tn Maft ayrnrn 20. GdnUnde ve Agustos aytntn 20 gUnUnde iki taksit
olacak gekilde altntr. (Tatil gAnline isabet eden gAnde tat gana kadar ig gdnu ilave edilir.)." Olarak
deli$tirilmesine ve,

01.09.2009 tarih ve 386 sayrlr Meclis Kararr ile kabul edllen "K tahya Belediyesi Ula$tm
Hizmetleri MAdilrlAgA Servis Araglan Hizmet YonetmeliQi'nin" yeniden duzenlenen ve ekte sunulan
Kiitahya Belediyesi Ulagm Hizmetleri MAdArlii]A Servis Araglan Hizmet Yonetmeliginde De]i1iklik
Yaprlmasrna Dair Yonetmelik TaslaQrnrn aynen kabulune oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN T.MADDESiNiN:
Otopark ucret tarifelerinin belirlenmesi konusunun muzakeresi, oldu$unu belirten Meclis

BaEkanr bu konu hakktnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan
mi.tzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; oldu0unu belirten Meclis Bagkant bu konu hakktnda
slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya
sundu vei

T.C. Maliye Bakanirgr Gelir idaresi Bagkanlr!r'nrn 1310312014 tarih ve 82673428-175.99(661 9-

165)-29406 saytlt yaztst lle 2464 Belediye Gelirleri Kanunu'nun 56. Maddesi, 3-b ftkrast
" Parkmetre galrgttnlan yerlerde beher saat igin en az 0.50 TL, en Qok 2.50 TL" olarak
belirlendio inden ve Kutahya Belediyesi ite E-Kent Elektronik Ucret Toplama Sistemleri A.$. arastnda
OzlO4t2OlO tarihinde imzalanan Toplu TaEma Elektronik Acret Toplama ve Arag Takip Sistemi
Kurulmag ve igtetitmesi ile ilgili Sazbgme hukrlmleri geregince;

-1 saat otopark ucret tarifesinin 2.00 TL olarak de$igtirilmesine,
-2 saat otopark Ucretinin 2.50 TL,
-3 saat otopark ucretinin 3.75 TL
-3 saat Ustii otopark ucretinin 5.00 TL olarak uygulanmasrna igaretle yapllan oylama

sonucunda oybirli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN s.MADDESiNiN:
gehit Piyade Uzman Qavug Hasan YAgAR isminin ilimiz Bahgelievler Mahallesi Berber

Soka$a veya yeni olugacak bagka bir sokaOa verilmesi konusunun mUzakeresi, olduQunu belirten

Mecti! Bagkanr bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardlndan ve yaptlan

muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
gehit Piyade Uzman Qavug Hasan YA$AR isminin, ilimiz Bahgelievler Mahallesi Berber

Sokaoa veya yeni olugacak bagka bir sokala verilmesi konusunun daha detayll incelenmek Uzere

Aragtlrma ve Tanrtrm Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yapllan oylama

karar verildi.
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GUNDEMiN g.MADDESiNiN:
2017 ytt igerisinde altmr planlanan; 1 Adet TraktOr (On Yukleyicili), 1 Adet 4x4 Arazi Aras,

'1 Adet Vinq Ekipmanlt Araan "2017 Ytlt Ta$ft Cetveline" ilave edilmesi konusunun muzakeresi,
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

2017 Mali Yrlr Butgesi'nin tagtt cetveltnde altmt planlanan;
-1 Adet Traktor (On Yukleyicili)
-1 Adet 4x4 Arazi Aracr
-1 Adet Vinq Ekipmanlr Aractn 2017 yrlr tagrt cetveline ilave edilmesine igaretle yaprlan oylama

sonucunda oybirligi ile karar verildi.

GUNDEMiN Io.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Alagkoy, Alayunt Mahalleleri yerlegik alanlarr arasrnda yol ile ilgili uygulama

imar planr yaprmr konusunun muzakeresi, oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt
gosterisl ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez, Agagkoy, Alayunt Mahalleleri yerlegik alanlarr arasrnda yol ile ilgili uygulama
imar planr yaprmr muracaat dosyast incelendi, yaptlan gorliEmeler sonucunda,

Qinigaz A.$.'nin 21.02.2017 tarih, 0625 saytlt yazrsr; " $irketimiz, 4646 Saytlt DoQal Gaz
Piyasat Kanunu kapsamtnda almtg olduju Kiltahya DoQal Gaz DaQrttm Lisanu QerQevesinde, kamu
yaranna hizmet i.:uetmektedir. Kittahya ili, AlaQkoy ile Alayunt Mahallesinin baQlanttant saQlayan Ek'
1 krokide gosterilen yoldan, doAal gaz taleplerinin kargtlanmat igin hat yaptlmas planlanmaktadtr.

DoQal gaz hatlanntn dogenebilmesi ve beliftilen guzergahtn imar planlanna dahil edilmesi hususunda
gereQini......." geklindedir.
AgaqkOy, Alayunt Mahalleleri yerlegik alanlan arasrnda halihazrrda ve kadastroda bulunan yol

alinlarrnda, lO metrelik yol duzenlenmesi, "Deylet Demir Yollan Kurumundan uygun gorig
alrnmadan, Demiryotu hatttndaki 1O metretik yol alanr uygulanamaz. Qinigaz A.$ taraf rndan, doQal

gaz hattt proje giizergahtntn geqtiQi; Yeni Qevre Yolu boluml ile Demiryolu bol1mu dikkate altnarak,

doQal gaz hitlaitntn iygulamasi yapiiabrTlr." geklinde plan notu diizenlenmesine iligkin uygulama imar

pta-nrnin; 3194 Sayrli imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyartnca onaylanmastna igaretle yaprlan

oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUNDEM|N't I.MADDESiN|N:
ilimiz merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 91 pafta, 560 ada, 5 no.lu parsel alantnda imar plant

degigikligi konusunun muzakeresl, oldugunu belirten Meclis Bagkanl bu konu hakkrnda.slayt gOsterisi

iteiiitrttE bilgi verilmesinin ardtndan ve yapllan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

ilimiz;erkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, gl pafta,560 ada, 5 no.lu parsel alantnda imar plant

degigikligi, muracaat dosyasr incelendi, yaprlan gOruqmeler sonucunda;- ' 
UtZ1l .ZOrc tarih, 4561 kayrt no.iu dilekge ile Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 91 pafta, 560 ada, 5

no.lu parsel alanrnda, bloklarrn iglenip tek bagrna yaprlagabilmesi igin imar planr degigikligi, talep

edilmigtir
560 ada, 5 no.lu parsel alanrnrn, uygulama imar plantnda mevzuat kapsamrnda 6 no.lu parsel

alanryla birleserek yaprlagmaya gidebileceoi, tespit edilmigtir. Bu gekilde daha saglrklr yaptlagma

,uydrn, geteceginden aotayr, soi konusu 02.11.2016 tarih,4560 kayrt no.lu dilekqe ile yaptlan imar

ptanr Oegigit<tigr tJteoinin reddine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEM:N12.MADDESiNIN:
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05.12 2016 tarih ve 39698 sayrlt yazrsryla tahsisinin kaldrrrlmasrnrn talep edildigi ve 29.12.2016 tarih
ve 12259 saytlt Olur ile sdz konusu Hazine lagrnmazrnrn tahsisinin kaldrrrldrgt, hususlarr agrklanmrgtrr.
Uygulama imar plantnda, 5 metre on bahge mesafeli, Bitigik Nizam 4 katlr konut atanrna birlegit, 7t 3
ada,2 no.lu parsel alantnda, Sivil Savunma lejandlr alan, nazrm jmar planrnda ise parsel sahasrnda,
idari tesis alant, bulunmaktadtr.

Bu baglamda, 2 no.lu parsel alantnda, 5 metre on bahEe mesafeli, Bitigik Nizam 4 kat
lejandlanyla "SagLk Tesisi Alant"ntn dUzenlenmesi, "SaQhk Tesisi Atantnda Sagltklt Yagam Merkezleri
yaprlabilir." geklinde plan notunun olugturulmasr yOnlerindeki, uygulama imar planr deOigikligi ile
"SaQltk Alant' dUzenlenmesine yOnelik ilgili nazrm imar planr de!igikli0inin; 3194 Sayrlr imar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile
karar verildi.

GUNDEMiN,I 3.MADDESiNiN:
ilimiz merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, gS pafta,599,685 no.lu adalar bolgesi ile 1475 no.lu

adanrn do$usunda ve 30 Agustos Mahallesi, 1443 no.lu adanrn batrsrnda imar planr degigiklikleri
konusunun miizakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt gOsterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mtizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 98 pafta, 599, 685 no.lu adalar bolgesi ile 1475 no.lu
adanrn dogusunda ve 30 A$ustos Mahallesi, 1443 no.lu adanrn batrsrnda imar planr degigiklikleri,
mUracaat dosyasr incelendi, yaprlan gorUgmeler sonucunda;

Fen lgleri MudurlLi!unun 23.O1 .2017 tarih, E.146 sayrlr yaztst; "MAdArlu0AmAz 2017 ytlt
i)styap kaplama, duzenleme ve yol yaprm programt kapsamtnda asfalt sezonunu ekli plan orneQinde
gosterilen ilimiz, Qevreyolu Zafer Kalktnma Ajaw (ZEKA) on]ndeki yan yolda ve (Afyon, Tavqanlt ve

Eski$ehi1 yan yollarda asfalt kaplama yol galtgmalan yaprlacakttr. Soz konusu bolgelerde,
MUdiirli)gAnilzce herhangi bir plan degi$ikligi olup olmayacagtntn taraflmEa bildirilmesi,...."
geklindedir. Kutahya GUmrUk Mudurluli.inUn 16.11.2016 tatih, 20240946 saytlt yaztst etut edilmigtir.
Sdz konusu yazlda, mevcut park sahasrnrn MudiirlUkleri hizmet siiresince korunmast, konusu da

belirtilmigtir.
Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 98 pafta, 599, 685 no.lu adalar bolgesinde park alanrnda otopark

alanrnrn duzenlenmesi, kaldtllan park alantna kargrlrk egdeger alan olarak, 1475 no.lu adantn

dogusunda yol ve otopark alanrnda park alanr olugturulmast ile 30 Agustos Mahallesi, 1443 no.lu

adinrn batrsrnda agaglandtfllacak alanda (yerleqime uygun olmayan alan UOA) park alanl

duzenlenmesine iligkin, uygulama imar ptanr degigikligi ve ilgili naztm imar plant degigikliklerinin; 3194

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

oy birligi ile karar verildi.

GUNOEMiN,I4.MADDES|NiN:
ilimiz merkez, Meydan Mahallesi, 23 pafta, 928 ada, 1 parsel alantnda imar plant deOiSikli0i

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte

bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;- 
ilimiz merkez, Meydan Mahallesi, 23 pafta,928 ada, 1 parsel alantnda imar planr degigikligi,

muracaat dosyasr incelendi, yaprlan goruqmelersonucunda;
Kutahya Vakrflar Bolge Mudurluou'nun 15.12.2016 tarih, 4100 saytlt yaztsr ve 07 .02.2017

tarih, 506 sayrlt yaztsr etilt edilmigtir. Meydan Mahallesi, 23 pafta, 928 ada, 1 parselde kayftl 1 646 '22
m2 yi.jzolqumlU, kargir bina vasrflr tagtnmazrn 1450/1646 hissesi Akyazrlr Orta ve Yiiksek E0itim

Vakir'na iit ifen, OO7 sayrlr Olaganustu Hal Kapsamrnda Altnan Tedbirlere iligkin Kanun Hukmunde

Kararname geregi kapairlarak i45O/1646 hissesinin mirlkiyeti Vakrflar Genel Mudi.rrlu0une geqtiOi;

Vakrflar Kan-unu ve Vakrflar Yonetmelioinin ilgili maddelerinde "Mazbut vakrflara ait ta7nmazlarda

akar niteliQini koruyacak gekitde imar di.)zenlemesi yaptltr." hikimlerinin bulunduou belirtilmektedir.

Bu dogruliuda Meyoan trianattesi, 23 pafta, 928 ada, 1 parsel sayrl tagtnmaztn " Akyazr Camii ve

Egitim Vakfl olan imar durumunun " 5 kattt Sosyal Tesis Atant-Cami Alant"na donuqturiilmesi talep

edilmektedir.
l\ileydan Mahallesi, 23 pafta, 928 ada,1 parsel alanrnda imar plantnda Akyazr Camii ve Egitim

Vakf r lelandlr alan bulunmaktadrr. Soz konusu alantn Sosyal Tesis Alanr-Cami Alanl..leiandll alana

donugtu;ulmesi; Serbest nizam, 5 kat, TAKS-KAKS aranmayacaktrr yaprlagma kogullarrntn ve her

vonden 5 metre vaol vaklasma mesafelerinin belirlenmesine yonelik imar planl degigikliginin; 3194

3ayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyalnca onaylanmastna isaretle yapllan oylama sonucunda

oy birliQr rle karar verildi. _- ,1"\t/)\. ? /-\V)' saytas/12 F l)



GUNoEMiN 1 s.MADDESiNiN:
ilimiz merkez, Yoncalr Mahallesi, 5oK1D pafta, 335 ada, 24 parsel bolgesinde imar planr

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

ilimiz merkez, Yoncalr Mahallesi, sOK1D pafta, 335 ada, 24 parjel bcilgesinde imar planr
de$i9ikli0i, muracaat dosyasr incelendi, yaprlan gOrugmeler sonucunda;

06.10.2016 larih, 4124 kayrt no.lu dilekge ve KUtahya il Ozel ldaresi'nin 1 1 . 1 1 .2016 tarih,
12717 say yazrsr etUt edilmigtir. Mi.Llkiyeti Yoncalr Dubecik Kaplrcalan igletmesi A.g.'ye ait olan
Yoncalt Mahallesi, 50K1D pafta, 335 ada, 24 parsel alanrnda imar planrnda Park lejandh alan
bulunmaktadtr. Soz konusu dilekgede 2-16 (3-4-5) no.lu parsellere otel yaprlaca!t belirtilmekte ve
proje geregi 335 ada, 24 parselde bulunan Park alanrnrn bir krsmrnrn T2 (Talebe baglr olarak
gerektiginde bUtiin katlan ticari amaqla kullan rlabilecek yapr nizamr) le.jandlr alana donUgt0rtrlmesi
talep edilmektedi.2 ve 16 no.lu parselde imar planrnda Bitigik nizam 2 kal, f2 lejandlr alan
bulunmaktadrr Yoncalr Mahallesi, 50K1D pafta, 335 ada, 24 no.lu parselin kuzey bolUmunde Park
lejandlr alanda Bitigik nizam 2 kal f2lejandh alan duzenlenmesi; T2 lejandlr alanrn gUney bolumUnde
Park alanrna birlegik kesimde yapr yaklagma mesafesi brrakrlmadan yaprlagmanrn
gerqeklegtirilebilmesi, batr bolumunde 3 m. yapt yaklagma mesafesinin belirlenmesi; diizenlenen T2
lejandlr alanda, 2 no.lu parselde ve 16 no.lu parselin bir bolumUnde arka bahge btraktlmadan
yaprlagmalarrn gergeklegtirilebilmesi; 16 no.lu parselde arka bahge mesafesi uygulanacak bOlumUn
planda gosterilmesi; "- Ofel amaglt kullan mas durumunda 3 metrelik bahQe alantnda zemin dsta
katlarda 1 .5 metre Qtkma yap abilir. - Y)netmeligin imkan verdigi ArcAde 16 no.lu parselde arka
bahQede zemin Llst0 katlarda Qtkma yaptlabilir. " plan notu olugturulmastna yonelik imar planl

de!igikli!i ile azalan park alanr ve artan yoQunlula kargrlrk Yoncalt Mahallesi, 50K4C pafta, 310 ada,
18 parselde imar plantnda bulunan konut alanrnrn Park alanrna d6nugturu lmesine ydnelik imar plant

deoigiktigi, Yoncak, 50K4C pafta, 310 ada, 18 parsel no.lu ta9tnmazln Belediyemize kayltsrz, gartsrz,

Belediyemizce yasal mevzuata uygun istenildi!i gekilde kullanrlmak irzere, bedelsiz hibe edilmesi
kaydryla, 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarlnca onaylanmastna,

YON-2 no.lu jeotermal tjretim kuyusu gevresinde, kuyudan 30 metre qaptnda dairesel alanda,
imar plantnda bulunan Su Pompa Tesisleri Alanr, Park, yol lejandlt alanlarda koruma alant (yapt

yasaklr alan) belirlenmesi; ilgili kogullarrn imar planlannda uygulanmastna, igaretle yaptlan oylama

sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 1 6.MADDESiNiN:
ilimiz merkez, Yoncalr Mahallesi,331 ada, 6 parsel alantnda imar plant degigikligi konusunun

mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt g0sterisi ile birlikte bilgi

verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez, Yoncalr Mahallesi, J23b02b'1a2 pafta, 331 ada,6 parsel alantnda imar plant

deoi$ikligi, mUracaat dosyast incelendi, yaprlan gorirSmeler sonucunda;- - ii Sagtrt< Miidiirtugu'nun o1 .02.2017 tarih, 189 sayrlr yazrsr ve eki Saglrk Bakanltgt Sagltk

Yatrrrmlarr Ginel [/udurlUgu'nun 30.01.2017 la-.,h, 216 saytlt yaztst etut edilmigtir. Yoncalt Mahallesi,

J23bO2b1a2 pafta, 33'1 adi, 6 parsel alanrnda imar planrnda Saglrk Tesis Alanr, E: 1.50, TAKS: 0.35.

Hmax: 30.50 m. lejandlr alan ve plan notlarrnda "Yoncalr kuzey bolgesi ilave uygulama imar plant plan

noflan gegerlidir.-ifraz yaprlamaz." hUkumleri bulunmaktadrr. Soz konusu alandaki mevcut plan

no arrnin iptal edilmesi;- yaprlagma kogullarrnrn E: 1.50, TAKS aranmayacakttr, Hmax. 30.50 m.

olarak duzenlenmesi; plan notlartna:
"1- SaQltk tesis alant igerisinde, 6428 saytlr SaQltk BakanlQtnca Kamu Ozet ig BirliQi Modeti lle

Tesis Yapttimast, Yenilenmesi Ve Hizmet Altnmas tle Baa Kanun Ve Kanun HAkmUnde

Kararnamielerde DeQigiktik Yaplmast Hakktnda Kanun ve bu kanuna istinaden Qtkart an y1netmelik

hiikumlerinde belirlenen kullantmlar yer alabilir.
2- 331 ada, 6 no.lu parselde butunan saork tesisl alantnda belirlilen yap agma kogullartna ve

yap yaklagma mesafelerine uyulacakttr.
3-'Sa!/rk feslsl alani igerisinde qekme mesafeterine riayet edilmek suretiyl.e taban alant

kultantmt serdesftlr. Belirlenmig Eekme mesafeteri iEerisinde proje ve kullantm gereksinimlerine baAlt

olarak birden fazla yap yap abilir.
4- SaQltk B'akaniQtnca onaylt mimari avan projelere gAre ruhsatlandtrma iglemleri y]rUtutur

yanetmelik hi)kumlerine baktlmakstzrn avan proje iizerinden ruhsatlandtrma iglemleri

5- Binalara iligkin i9 yi)kseklikler modern saAlk teslsl lgln gergfP<ogullan se

projesine uygun gerQekle$tiritecektir. 
-e- I
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& Vaziyet planl ile sajlrk tesisi alant igerisinde degi$ik kitteler teiip edilebilir, saQltk tesis alanr
igerisinde alan kullanrmr deQigtiilmemek kaydryla fonkiiyonel ifraz yap abilir. Vaiiyet plant ite
fonksiyonel olarak ifraz edilerek olugturulan her bir atan igerisinde yukarrda beliftilen ya,pr ve tesisler
hayata gegiilebilir.

7- SaQltk tesis alant iQerisinde yer alan yap ar, 3194 sayrlt Kanun ve baglr yonetmelikler ite
plan notlan QerQevesinde ruhsata baQlanacaktr.

8- Planda beliiilmeyen hususlarda, yiir rliikteki Yoncalt Kuzey Bolgesi ilave Naztm ve
Uygulama imar Plant plan notlan ile 3194 say t imar Kanunu, Mekensat Ptanlar Yaptm YAneheligi,
Planlt Alanlar Tip imar Ydnetmeliji hAkumlerine uyutacakttr." kogullarrnrn eklenmesine;

Ayrrca, Yoncalr Mahallesinde Kadastro Mudurl0QU tarafrndan yap an 22lA uygulamasr
sonucunda 331 ada,6 no.lu parsel alanrnda kayrklrk olugtuQu, geklinin deoi9tigi ve imar planrnda
ktsmen yol alantnda kaldr0r gorOlmugtur. Parsel alantyla butunlUk olugturmayan sdz konusu parsel
alanr bolUmi.inun yol alanr olarak duzenlenmesi; yol alanrnda kalan bu kesiminin kamuya terk
edilmeden, ancak kamuya agrk olacak gekilde yol alanr olarak kullanrlmasrna;

Bu duzenlemeleri igeren nazrm ve uygulama imar planr de$igikli!inin; 3194 Sayrlr lmar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile
karar verildi

GUNoEMiN 1 T.MADDESiNiN:
ilimiz merkez, Balrklr Mahallesi, 14 pafla,81 ada, 2 parsel

konusunun muzakeresi, oldu!unu belirten Meclis Bagkant bu konu
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mtlzakerelerden sonra konuyu

ilimiz merkez, Balrklr Mahallesi, 14 pafta, 81 ada, 2 parsel

b019esinde imar planl deol§ lk Oi

hakkinda slayt g6ster si‖ e birl kte

oya sundu vei
bё lgesinde imar planl deol§ lk 01,

dosyasr incelendi, yaprlan gorugmeler sonucunda;
Balrklr Mahallesi , 14 palla,81 ada.2 no.lu parsel alanrnda imar planrnda ktsmen Bitigik nizam

6 kat T2 lejandlr alan, krsmen de yol alanr bulunmaktadrr. Komgu 'l no.lu parsel alantnda ise 106

envanter numarastyla tescilli yapr bulunan Meydan Camii lejandlr alan bulunmaktadtr. Soz konusu
alan Sit ve Etkilenme Geqig Alanlarr Koruma Amaglr imar Planr kapsamr dr$tnda kalmaktadrr. 1 no.lu
parselde bulunan Meydan Camii le.jandrnrn Cami lejandrna donuqtUrUlmesi; Ballklr Mahallesi, 14

pafta, 81 ada,2 no.lu parselin yol alanrnda kalan bol0munun Cami le.jandlr alana donirEturulmesi,
ancak, uygulamada gtkmaz sokak olugmamasr iEin Cami duvartntn gekilece$i hattln imar planlna

iglenmesi, duvarrn drgrnda kalan alanrn kamuya terk edilmeden yol olarak kullantlmak t-tzere kamuya

aErk tutulmast, 1 no lu parselin mUlkiyet srnrrr ile imar hattr arastndaki kayrklrgrn giderilmesi, imar

h;ttrnrn mulkiyet srnrnna gore duzenlenmesine y6nelik uygulama imar plant degigikligi Kijtahya Kultur

Varlrklarrnr Koruma BOlge Kurulu'nun 25.O2.2017 tarih ve 3841 sayrlr kararryla uygun gor0lmi]$ olup,

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

sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 1 S.MADDESiNiN:
ilimiz merkez. Bolcek Mahallesi, 20.L.1 pa'fla, 152 ada, 2 parsel bolgesinde imar plant

degigikligi konusunun mtizakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanl bu konu hakklnda.slayt gosterisi

ite OirtiXte bilgi venlmesinin ardtndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez, BOlcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 152 ada, 2 parsel b6lgesinde imar plant

de!igikli0i, dosyasr incelendi, yaprlan g6riiSmeler sonucunda;- 
Defterdarhk Milti Emlak MiidirrluOu'nUn 21 .02.2017 tarih ve 1671 saytlt yaztst etud edilmigtir'

Soz konusu yazrda; KUtahya MUftulLiOu' nnn 15.02.2017 tarihli yazrsryla Bolcek Mahallesi, 20.1.1

pafla, 152 adada, i.izerinde Bahgelievler Camii ve mUgtemilatr bulunan tescil harici blrakrlmlg ekli

beyannamede "A" harfi ile gosteriien 1.013,27 m2 yuzolqumlu alantn Hazine adrna idari yoldan tescili

talep edildi0i belirtilmektedir. Bolcek Mahallesi, 20.L.1 pa'fla, 152 ada, 2 parsel bolgesinde imar

planrnda Camii lejandlt alan bulunmaktadrr. Ancak, Camii lejandh alanln do!u boliimunde yaklaqtk 20

m2'lik sahanrn natihazrrda yol alanl olarak kullanrldrOr goriilmugtur. Cami bahqe duvartntn dtgtnda

kalan bu b6lumun, yol alani olarak kalmasr uygun olacaktrr. Botcek Mahallesi, 20.1.1 pafta, 152 ada,

2 parsel b6lgesinde imar planrnda bulunan Camii lelandlr alanrn dolu bOlumunde halihazlr. durum

dikkate alnirak yol alani diizenlenmesine yonelik imar planr degigikliginin; 3194 Sayrlt lmar

Kanunu'nun 8/b maddesi uyarlnca onaylanmastna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile

karar verildi.
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GUNDEMiN 1 g.MADDESiNiN:
ilimjz merkez, Lara Huseyin paga Maha esi, 20.M..r pafta, 1765 ada,251 parser aranrnda imarplant degigikli$i konusunun muiateresi, orougunu u"rir,"n Meclis Bagkani o, [onr'n"K,,nda slaytgosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ri y"p'ta, mrrarerelerden sonra konuyu oya sundu velllimiz merkez. Lara Huseyin paga Mahartesi, 20.M.1 pafta, .r765 ada, isr p"ri"r aranrnda imarplanr de!igikli0i, muracaat dosyjsr incetendi, y"p,Ln goiugreter sonucunda;
21 02 2017 tarih ve.967 kayrt no.lu 

' 
dilekge- etut edilmigtir. Lala Htiseyin paga Mahalesi,20.M.1 pafta, 1765 ada, 251 parser aranrnaa imar'pranrnda 5 m. o" 3 ; y;;il;hqe' aranrr, TAKS:0 30 KAKS: 0 90, Aynk Nizam 3 kat, T2 lejandlr atan uutunmat<tadrr. soz konusu adJnrn xargrsrndakiyapt adalarr 

.d-a 
benzer yaprragma koguflanna sahiptir. soz konusu direkgede pariet atan,naa irarplanr deOigjktiOr ire "taks=7, ,r"105=yoi, kat 7" yaprrmasr tarep edirmektedi; l;;-pl;^ deQigikrigininyaprlmasl halinde yogunluk artrgr olacak ve parsel bazrndaki bu deOigiklik lle soz konusu ada ve

Eevresindeki yapllaSma duzeni bozulacaktrr. Bu nedenlerle Lala Huieyin paga 
-ttrtahattesi, 

20.M.1pafta, 1765 ada,251 parsel.aranrnda talep edilen imar planr degigikliginin ,.aJnu if"r"ttu y"p,trn
oylama sonucunda oy birligi jle karar verildi.

GUNDEMiN 20.MADDESiNiN:

,ilimiz merkez. inkoy Maha esi, 29i7, 3033, 4108, 4196, 42og,47g2, 5232 no.ru parselerde
imar plant degigikligi konusunun muzakeresi, olduQunu belirten Meclis Bajkanr bu konu hakkrndaslayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndai ve yaprlan mirzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

,llimiz merkez inkoy Maha|esi, 29'r7, 3033, 4'roB, 4r96, 42og, 4782,5232 no.ru parselrerde
imar plant degigikligi, konusu gorugtjld0, yaprlan gdrugmeler sonunda;

lnkoy Mahallesi, 2917, 3033, 4108, 4196, 42og, 4782,5232 no.ru parselerin burundugu
alanda uygulama imar plantntn da Rekreasyon Alanr (E:0.20); Rekreasyon Alantnda; bilim merkezi,
planetaryum, ve kapalr oyun alanlai yaprlabilir. inkoy Mahallesi 2917,3033,4108,4196, 42og,4782,
5232 no lu _parsellere "lgensrne, Lokanta, Kafeterya, Dinlenme Iesls/erl vb.lerinde yaptlabilecegi
katuphane Tesisleri yaprtablll'geklinde plan notunun duzenlenmesi Beledrye Meclisimizin O2lo2l2}17
tarih 65 sayrlr kararr ile onaylanmlgtr.

lnkoy Mahallesi 2917, 3033, 4108, 4196, 42og, 4782, 5232 no.tu parselterin Bilim Merkezi
Alanr Emsal:1.00, Hmax:serbest, Taks aranmayacaktrr geklinde duzenlenmesi; :rsn say,i,-i-a1
Kanunu'nun 8/b maddesi uyartnca onaylanmasrna, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy Oirtigi ite
karar verrldi.

GUNDEMiN 2I.MADDESiNiN:
ifimiz merkez, Bolcek Mahallesi, 3929 ada,6 no.lu parsel alanrnda imar planr deoagiklioi

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten l\/eclis Bagkanr bu konu hakklnda slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprran muzakerererden sonra konuyu oya sundu vL; 

-
ilimiz merkez, Bolcek Mahallesi, 3929 ada 6 no.tu parsllda imar ptanr degigjktjoi, konusu

goruguldU, yaprlan gori.igmeler sonunda;
Emlak ve istimlak MiidUrltl!unUn 13.02.2017 tarih E.285 sayrlr yazrlannda " MAlkiyeleri Matiye

Hazinesine ait olan Bdlcek Mahallesi 3929 ada 6 parsel numarati s.dll,54 m2 yuzolgumlii tagrnmaz
mer'i imar plantnda "Hayvan Pazan Ek fesls/erl' alantna tahsislidir. Soz konusu tagrnmazrn yinrnda
bulunan (Bolcek Mahallesi 3929 ada 7 parsel) alanrnrn yeterli olmamastndan dolayr 3929 ada 6
parselrn "Spor sahas Ek resislerl' alanr olarak plan degigikligi yaprlmasr geklindedir.

Bolcek Mahallesi. 3929 ada 6 no.lu parsel alanr imar plantnda Hayvan Pazarr Ek Tesisleri
Alanr lejandlr sahada kalmaktadrr.

Bolcek Mahallesi 3929 ada 6 no.lu parsel alanrnrn; B0lcek Mahallesi 3929 ada 7 no.lu parsel
3la1t1!a f-u]g1an Qok Amagh Spor Tesisleri Alanrna bitigik konumda bulunmasrndan dolayr Botcek
Mahallesi 3929 ada 6 parsel alanrnrn Spor Sahasr Ek Tesisleri Alanr geklinde ditzenlenmesi; 3194
Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmastna igaretle yaprlan oylama sonucunda
oy birligi ile karar verildi.

GUNDEM!N22 MADDESiNiN:
Kumas'in guneyinden ba§ layarak Yenibosna Perll ist kametine, Y, eni Sanayi Alanlar na ve

At ksu Arltma Tesislerine yol alanl ile ‖g‖ i uygulama irnar plani yaplml konusunun mじ zakeresi,
。lduOunu beirten Mec s Ba§ kanl bu konu hakklnda slayt gё sterisi ‖e
ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
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Kumag'rn g0neyinden baglayarak Yenibosna Perli istikametine, Yeni Sanayi Alanlanna ve AttkSu Antma Tesislerrne yol ile ilgill uygulama imar planr yaprmr muracaat dosyasr incelendi, yaprlan
gorugmeler sonucunda;

Qinigaz A.g'nin 02.o2.201r tarih, 0404 sayrrr yazrsr; " girketimiz, 4646 saytrt DoQar GazPiyasat Kanunu kapsamrnda almrs oldugu Kutahya DoQat Gaz baQitm Lisanst gergLvesinde, kamu
yaranna hizmet retmektedir. Kutahya iti, Kutahya ili Yenibosna Mihattesi mev*iinab yap acak Ek-1
krokide gdsterilen gAzergahlardan, Yenibosna Mahallesi ve Yeni Sanayi alanrnrn doQaigaz talepterine
istinaden. hat yap masr planlanmaktadrr. Dogalgaz hattarrntn dogenebilmeii 'igin 

beliftilen
giizergahlann imar planlanna dahil edilmesi hususunda ...', geklindedir.

Qinigaz A.$'nin 02.02.2017 tarih 0403 sayrlr yazrlarrnda ise; KUtahya ili Pedi Mahaltesi,
Ototerminal Alanlntn dogusu ile Kutahya Belediyesi Atrk Su Arrtma Tesisleri Alant lejandlr alan
arastnda kalan, halihazrrda bulunan yol alanrnda Nazrm Uygulama imar Planlarrnrn bulunmadr!r
belirtilerek yaprlacak galrgmalar igin kadastral yolun esas alrnmaslnrn uygun olacaot belirtilmigtir. Sdz
konusu Perli Mahallesi ile Perli yolu 0zerinde bulunan mUlkiyeti Belediyeye ait Atrk Su Arrtma
Tesisi'nin ve yine yol uzerinde bulunan diger tesislerin dogalgaz taleplerinin degerlendirilebilmesi igin
Ek:1 krokide gosterilen yolun imar planlarrna dahil edilmesi ..." geklindedir.

Ktimag'tn gtineyjnden baglayarak Yenibosna Mahalle Yerlegik alanr arasrnda, Yenibosna
Mahalle Yerlegik Alanr ve Yeni Sanayi Alanlan arasrnda, Atrk Su Antma Tesileri ile Ototerminal
arastnda 10 metrelik yol alanlanntn dOzenlenmesi, uygulama imar planrnrn; 3194 Sayrlr imar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile
karar verildi.

GUNDEMiN 23.MADDESiNiN:
ilimiz merkez, Qalca Mahallesi, 19 pafta, 2450 no.lu parsel alanrnda imar planr degigikligi

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

ilimiz merkez, Qalga Mahallesi 19 pafta, 2450 no.lu parsel alanrnda imar planr deoiSikli0i,
konusu goruguldti, yaprlan gorugmeler sonunda;

09.02.2017 larih 782 sayrlr dilekEe ile, "Kutahya ili Merkez ilge Qalca Mahallesi mulkiyeti
Bagtag Otomotiv Sanayi ve lic A $ ye ait 19 pafta 2450 parsel (9541.17 m2) Akaryakn -LPG Sat/S
lstasyonu ve (Showroom) Ticaret Alant planltdr Projemiz gereQi parselimizin gAneyinde kalan daha
Anceden terk etmig olduQumuz Park Alantnrn plan degigikli1i ile parselimize kattlmastnt parselimize
kat an kadar alantnda (2450) parselimizin arka taraftndan aynlmaanr bu iki alann bedelsiz
d eQ i gti ril me si n i i sfryoruz" geklindedir.

Qalca Mahallesi 19 pafta, 2450 parsel numaralr tagrnmaz yururlukteki uygulama imar planrnda
park, yol ve Akaryakrt-LPG Satrg istasyonu ve (Showroom) Ticaret Alanr TAKS:0.30 h:6.50 m
Eskigehir Karayolundan 25 metre dj$er yonlerden 5 er metre bahge mesafeli lejandlt sahada
kalmaktadrr.

Qalca Mahallesi 19 pafta 2450 parsel numarah tasrnmaz y0ruklukteki uygulama imar plantnda
Akaryakrt-LPG Satrg istasyonu ve (Showroom) Ticaret Alanr TAKS:0.30 h:9 m yurirrliikte bulunan
park alanrnrn Akaryakrt-LPG Satrg istasyonu ve (Showroom) Ticaret Alanrna dahil edilmesi, parselin
Eskigehir Karayolundan 25 metre dioer yonlerden 5 er metre bahEe mesafelerinin btraktlarak,
AkaryakrFLPG Satrg istasyonu ve (Showroom) Ticaret Alanrna dahil edilen park alantntn aynr
miktarda parselin dolu krsmrndan ayrrlmasr, daha onceden park olarak ayrrlan alantn lmar Plantna
esas jeolojik-jeoteknik etutlerin yaptrrrlmasr kaydr ile; 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyaflnca onaylanmastna, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 24.MADDESiNiN:
ilimiz merkez, inkoy Mahallesi,5400 parsel alanrnrn gijneyinde bulunan yol alanrna plan notu

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

ilimiz merkez, inkoy Mahallesi 5400 parsel alanrnrn guneyinde bulunan yol alantna plan notu
eklenmesi, konusu goruguld0, yaprlan goriigmeler sonunda;

Devlet Su i§ ler Genel MlduruOし  3 Bё lge Лヽuduriし 01'nun o2 02 2017 tarih 74356 sayll
yazllan ie t Feleη r cay′ ρrOyes,ρ lll υygυ′amaya ge9777eS′ nden sOη ra yoノ lll,aaル ηa baメanaCaσ′
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uygulamaya geQmesinden sonra yol alanlan uygulanabilecektif' geklinde plan notunun
dUzenlenmesi; gtg+ Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaytanmasrna, igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

o U ru oe ru i ru 25. MADDESi r.r i r.r :

Kentsel donUgUm kapsamtnda iller Bankasrndan kredi alrnmasr konusunun mUzakeresi,
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Qevre ve $ehircilik Bakanlr$r ile Kutahya Belediyesi arasrnda 02.12.2014 tarihinde imzalanan
protokol kapsamrnda KUtahya ili srnrrlarrnda 6306 sayrlr Kanun Kapsamrnda belirlenen rezerv yapr

alanrnda yaprmrna devam edilen KUtahya Parmakoren Toplu Konut Yaprm iginde kullanmak Ozere

iller Bankasr A.$.'den 332.000.000,00 (UgyUzotuzikimilyon)TL kredi kullanrlmasrna, krediden
kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harg, Ucret vs. odemelerin,
iller Bankasr A.$.ce teminat olarak alrnacak Belediyemiz gelirlerinden ve iller Bankasr A.$. ve Maliye

Bakanlrgrnca da$ltrlan yasal paylanmrzrn mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranrna ba$lt

kalmaksrzrn tamamrndan (%40'rn drgrnda ve ok100'Une kadar) kargtlanmastna, kredi teminattna konu

gelirlerden krediye iligkin Odemelerin kargrlanamamasr halinde, bu krediyle elde edilen tesis, ingaat ve

her nevi gayrimenkul ile arag, gereg ve malzemenin, iller Bankast A.$.ce talep edildi$i takdirde aynt

gartlarda ve talep tarihinde iller Bankasr A.$. adrna ipotek veya rehin edilmesine, iller Bankasr A.$.ce

Belediyemize kullandrrrlacak krediye iligkin olarak her tUrlU sdzlegmeyi ve evrakt imzalamaya ve kredi

ile ilgili devam eden iglemleri yUrUtmeye, Belediyemiz mulkiyetindeki her turlU gayri menkulU iller

Bankasl A $ ye ipotek vermeye, Belediyemizin her tUrlu gelir, hak ve alacaklartnr iller Bankasr A.$.ye

terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her tUrlU ticari igletmeyi iller Bankast A I ye rehin vermeye,

iller Bankasr A.$.nin mevcut mevzuatr ve bunda meydana gelebilecek her tUrl0 degigiklik

Eergevesinde, 5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan kogullarrn yerine getirilmesi

kaydryla krediye konu igle ilgili her tUrlu iglemi yapmaya Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'nun

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

cUruoeruix 26.MADDEsittitt :

ilimiz merkez, Kirazpnar Mahallesinde yaprlacak olan, 6831 saytlt Orman Kanunu'nun 2/B

maddesi uyalnca bilirkigi Uye seEimleri yaprlmasr konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis

Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan

muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Bursa Orman Bolge MuOUrtugU 8 No'lu Orman Kadastro Baq MUhendisligi'nin 02.03-2017 tarih

ve 59730034-753tE.443094 sayrlr yazrlarrna istinaden, Kutahya ili Merkez ilgeye baglr Kirazprnar

Mahallesinde yaprlacak olan, 683'l sayrlr Kanunu'nun Zlb kadastro iElemleri i9in, KUtahya Orman

B6lge MudurlU$Unce gorevlendirilen Komisyonla birlikte gorev yapmak lzere', belirtilen gartlara uygun

mahalle halkrndan bilirkigi segimi konusu incelenmig olup;

6831 sayrlr Kanunu'nun 2/b maddesi hukmU gere$ince; Kirazprnar Mahallesinde g6rev almak

Uzere Bilirkiqi olarak agagrda T.C numarast ve adr soyadr belirtilen mahalle halkrndan kigilerin

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

Kirazptnar Mahallesinde Bilirkigi olarak gorev almak i.izere

S:ra No

Asil uye

Yedek uye

ADISOYAD:

RemziKORKMAZ

Ahmet Hamdi ZENGIN

TC

40843742552

41977704706

セ′
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cU ru oemi ru 27. MADDEsir.ri r.r :

itlmiz merkez Lala HUseyin Paga Mahallesi 2Og ada, 18 parsel numaralr tagtnmazrn,
294214650 saytlr Kamulagtrrma Kanunu'nun hUkUmleri gere$ince kamulagtrrrlmasr konusunun
muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz Lala HUseyin Paga Mahallesi,209 ada, 18 parsel numaralr tagrnmaz; 1/'IOOO Koruma
Amaglt imar Planrnda etkilenme gegig alanrnda kalmakta olup, konut adasrna tahsislidir. Tagrnmaz
Uzerinde 147 envanter no.lu tescilli eser mevcuttur. Her tUr fiziki ve ingai mUdahale igin KUtahya
K.V K B. Kurulu Karart gerekir. Lala Huseyin Paga Mahallesi, Bodrum soka!rn sa$lrklr hale getirilmesi
amactyla soz konusu tagtnmaztn 5393 sayrlr Belediye Kanununun 15. maddesi (h) frkrasr "Mahalli
mugterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacryla, belediye ve mUcavir alan srnrrlarr
igerisinde tagrnmaz almak, kamulagtrrmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek,
tahsis etmek, bunlar Uzerinde srnrrlr ayni hak tesis etmek" hukmU ve 294214650 sayrlr Kamulagtrrma
Kanununun hUkumleri geregince Belediyemizce kamulagtrrrlarak satrn alrnmasrna igaretle yaprlan

oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUruoeuiru 2S.MADDEsIttitrt:
ilimiz merkez, Yrldrnm Beyazrt Mahallesi muhtelif tagrnmazlarrn tasarruf geklinin belirlenmesi

konusunun mUzakeresi, olduQunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt gdsterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

MUlkiyeti KUtahya Belediyesi'ne ait olan ve agagrda mahalle, ada ve parsel numaralart

belirtilen tagrnmazlarrn 5393 Saytlr Kanunun 18. maddesi (e) bendi(tagrnmaz mal ahmrna, sattmtna,

takastna, tahsisine, fahsis geklinin deQigtirilmesrnde veya tahsisli bir tagtnmaztn kamu hizmetinde

ihtiyag duyulmamas hatinde tahsisin kaldrnlmasrna; 0g yildan fazla kiralanmastna ve suresi otuz ytlt

gegmemek kaydtyla bunlar uzerinde stntrlt ayni hak tesisrne karar vermek)gere$ince tasarruf
gekillerinin belirlenmesi, satr9, takas, kat kargrlrgr, yap-iglet devret modeli, kira kargllr$l yaprm igi vb.

ile ihale edilmesine, gerekli gdrUlmesi halinde Belediyemizce yaptlmastna, yapttrtlmastna, bu

tagrnmazlarda yaprlan tesis, bina vb. yaprlarrn on ytla kadar kiraya verilmesine, anlagma, gartname,

s6zlegme ve protokolleri imzalamaya Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na ve yukarrda bahsi

gegen hususlar ile ilgili tUm iglemleri yUrUtmek iginde Belediye EncUmeni'ne yetki verilmesine igaretle

yaprlan oylama sonucunda oybirligi ile karar verildi.

S.NO.  MAHALLE

l   YILDIRIM BEYAZIT  4237 . 1

2  YILDIRIM BEYAZIT  4238    1

3  YILDIRIM BEYAZIT  4239    1

4  YILDIRIM BEYAZIT  4240    1

5. YILDIRIM BEYAZIT 4241 ‐  1

6  1 YILDIRIM BEYAZI丁 , 4242    1

7  YILDIRIM BEYAZI丁
‐ 4243    1

8  YILDIRIM BEYAZI丁 ‐ 4244    1

9  YILDIRIM BEYAZIT‐  4245    1

10  YILDIRIM BEYAZI丁 1 4246    1

ADA PARSEL YUZ:吉 :IMU  TESCILttARIHl

4584,92      30122016

6075,39      3012.2016

5825,08      30122016

5584,30      3012.2016

4764,59

4763,44

30122016

30122016

7873,42      30122016

6115,78      30122016

4159,30      30122016
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YILDIRヽ4 BEYAZIT  4247

YILDIRIM BEYAZIT  764

YILDIR An BEYAZIT‐  2952

3558,34

21946,10

19343,05

30122016

19092007

19092007

GUNDEMiN 2s.MADDESiNiN:

. ilimiz merkez inkoy Mahatlesi 2172, 2174, 2j75, 2177, 2178, 2179,2180 no.tu parse erde
imar plant degi$ikli0i ile 2172, 2177, 2178, 2179 ve 2180 no.lu parsellerin tahsisi konulannrn
muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaptlan miJzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez, inkoy Mahallesi 2172, 2174, 2izs, 2177, 2179, 2179 ve 21BO parse er
bdlgesinde imar planr de!igikli0i konusu gOruSuldu; yaprlan gor0gmeler sonunda;

lnkoy Mahallesi 2172. 2174, 2175. 2177, 2178, 2179 ve 2180 parseller yururtukteki imar
Planrnda Mezarlrk Alanl iQerisindedir. Bahse konu parseller bolgestnan imar Planrnrn Polis $ehifli$i
olarak duzenlenmesi 3194 sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna,

Aynca Kotahya valili0r il Emniyet lvludurlug unL.tn 09.02.20j7 tarih ve (3178'1)-10 sayrtr
yazrlarrnda bahsi gegen 12.11.2o16 tarih-29886 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan gehit
Yonetmeli0i'ne istinaden; ilimiz Merkez ink6y Mahallesi BtilbUl'luk Mevkiinde buiunan ve ekteki
krokide gosterilen alan igerisinde kalan Belediyemize ait krsrmlarrn (2172, 2177 , 2178, 2179 ve 2180
parseller) 5393 Sayrlr Kanunun 18. Maddesi (e) bendi (tagrnmaz mal almrna, sattmrna, takasrna,
tahsisine, tahsis geklinin deg igtirilmesinde veya tahsisli bir tagrnmazrn kiralanmasrna ve suresi otuz
ytlt geEmemek kaydlyla bunlar uzerinde srnrrlr ayni hak tesisine karar vermek) hukumleri gereQince il
Ozel ldaresi Genel Sekreterligi'ne "Polis $ehitliQf' olarak tahsis edilmesine, igaretle yaprlan oytama
sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 30.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 95 pafta, 59i ada, 174 no.lu parsel alanrnda imar

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

llimiz merkez Ytldrrrm Beyazrt lvlahallesi, 95 pafta, 591 ada, 174 no.lu parsel alanrnda imar
plant degigikligi konusunun daha detaylr incelenmek Uzere lmar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale
edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birliQi ile karar verildi.

GUNDEMiN 3I.MADDESiNiN:
ilimiz merkez cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde duzenlenen ibadet yerr

alantntn durumunun belirlenmesi konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu
hakktnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan ml.lzakerelerden sonra
konuyu oya sund u ve,

ilimiz merkez cedit Mahallesi, 35 pafta, 1 59 ada, 106 parselde duzenlenen ibadet yerr

alantntn durumunun belirlenmesi konusunun daha detaylt incelenmek uzere imar ve Bayrndrrlrk
Komisyonu'na havale edtlmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birliOi ile karar verildi.

GUndem maddelerinin tamamlandrgrnr belirten Meclis Bagkanr, alrnan kararlarrn hayrrlr olmasr
temennisi ile Uyelere ve misafirlere tegekkur edip oturumu kapattr.
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