
Belediye Meclisimiz; 5393 saytlt Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagrdaki gundem
maddelerini g0rugmek izete 4. donem 4. oligan toptantrsrnr Mectis Bagkanr Kamit dnftnqodiu n;"Bagkanlr0rnda 04.04.2017 Sah gunu Saat: 18.30:da riyeterden '1-MEHMET bzooenr.r. z-punl'Qerl1, a-GALIP GuLrEKlN, 4-oAFER clHAr cEyLAN, s-BANUIKALiNoeiu. o--orr,tEi reirii ol'nrt,lez, 7- HALtrocuz ATAKAN, B- EBUBEKTR ERDoGMU$, g-nausilrn nvorN, 1o- FATMA GUL, 11-FURKAN yrlMnz,
12-MEHMET NACI PEKCAN, Ta.RnIanzeru YILDIRIM, 14.PINAR AKBULUT, 15-sELIM ouin,rv,
16-Muhammed lkbat GUNDEM 17-guLE uvrui{, ta-[ruRAT HASER, tg_Snlig OZDEN, 2o-ENVER
ERDOGAN, z1-lzIME NUR AKTA$ nicqIlru, zz-Rnueruiucn 23.SERDA BAL YILDIZ, 24-NEDIM DELEN,25-YUSUF SOKMEN, 26-EROL MERCAN, 27-MUSTAFA EROL, 28-HAIII IbrAhiM DO6I-ARLiOELLJ,
2g-AHMET UYGAR 'tn igtirakleri ile yaptr.

Qo!unlu!un bulundudunu belirten Meclis Bagkant oturumu agtt.
... .lzin dilekgesi oldugunu belirten Meclis Bagkanr, Meclis Uyeterindln c0l9ah ARIKAN AKANDERE' nin

izin dilekgesinin okunmastndan sonra, izinli sayrhp sayrlmamastnt oya sundu ve izinli sayrlmalanna oy birligi ile
karar verildi.

. 5393 Saylh Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gere$i 2016 yth Denetim raporunun meclisin bilgisine
sunulmast konusu oldugunu belirtti ve;

Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve 01 sayrh kararr ile olugturulan Denetim Komisyonu raporunun,
Belediye Meclisi Qallgma Yonetmeligi'nin 22.Madd est "Komisyon deietim raporunu Maft Ayt sonuna kadar
yl:clis ry$!?nllgtna sunar. Ba$kan Nisan ayt meclis toplantwida denetim raporunu okutmak suretiyte meclise
b.ilqi vgrn'h0kmu geregince, bu konudaki Denetim Komisyonu Raporunun Meclis Uyelerine daha onceden
dagrttlarak bilgi edinildigini belirtti.

Giindeme ilave edilmesi istenilen 6nergeler tek tek okundu ve ;
-2017 Y t Ek Odenek yapttmasr,
-Su sayaglan satlg fiyatlan ile yeraltr gop konteynerlerinin sattg fiyatlanntn belirlenmesi ve Belediyemiz

2017 ytt Gelir Tarifeleri 'ne eklenmesi, konularrnrn gtrndeme alrnmasinda igaretle yaptlan oylama sonucunda
gUndeme ahnmasrna oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEM|N 1. MADDESI:
Gundemin bu maddesinde, 20'16 yrh Faaliyet raporunun okunmasr ve m0zakeresi, olduOunu belirten

Meclis Bagkanl bu konuyu miizakereye agmak iJzere 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 19. maddesi uyarrnca
yerini Belediye Meclisi 1 . Bagkan Vekili Nuri QETlN,e brraktr.

Meclis l.Bagkan Vekili Nuri QETIN hazrrlanan Faaliyet Raporlanntn onceden tum uyelere dagthldtgtnt
belirterek 2016 ytlt faaliyet reporunun Onceden Uyelere da!thmtnrn yaprldrlrnr ve inceleme ftrsattntn
bulundulunu, okunmast zaman alacalrndan dolayr okunup okunmamastnt oya sundu ve okunmamastna
oybirli0i ile karar verildi.

Meclis l.Bagkan Vekili Nuri QETIN 2016 yrh faaliyetler hakkrnda bilgi vermesl igin Belediye Bagkanr
Kamil SARAQOGLU'na soz hakkr verdi ve Belediye Bagkanr Kamil SARA9OdLU 2016 yrti faatiyetteri hakktnda
gerekli bilgiyi verdi.

Belediye Meclisi 1. Bagkan Vekili Nuri QETIN faaliyet raporunu oya sundu ve 5393 Sayrh Belediye
Kanunu'nun 56.maddesi geregince, Belediyemizin 2016 Yrlr Faaliyet raporunun yeterliligine ve aynen kabulune,
igaretle yaptlan oylama sonucunda, oy birligi ile kabul edildi.

GUNDEMiN 2. MADDESI:
5393 Sayth Belediye Kanunu'nun 33.maddesi geregince, Belediye Encumen Uyelerinin segimi

konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant, bu konudaki yaztntn ve meclis ilyelerince verilen
onergelerin slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan milzakerelerden sonra, konuyu gizli
oya sundu ve;

(Bu arada Meclis Bagkant oylann saytm, igin tasnif heyetinin olugturulmasmt istedi ve tasnff
heyetine Furkan YlLtlAZ ve Azime Nur AKTAS AKALIN\ gi5revlendirdi)

5393 Sayrh Belediye Kanun'un 33.Maddesi (a) bendi geregince 1 yrl saire ile g6rev yapmak Uzere;
Belediye Encaimen Uyelikleri iqin yaptlan gizli oylama sonucunda;

l Fatma GUL 27 oy,
2  Mustafa AYDIN 26 oy,
3 Banu AKAL:N06LU 26 oyla

se911d‖ er

Belediye Encumen Uyeliklerine 1 yrl sureligine gorev yapmak uzere
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GUNDEMIN 3. MADDESI

. 5393 Saylll Belediye Kanunuhun 24.maddesi geregince, Plan ve Biitge Komisyonu Uyeleri segimikonusunun miJzakeresi, (gorev stiresi 1 ytl) (en az 3 uyelen iazla 5 uye), oldu!unu belirten Meclis Bagkanr, bukonudaki yazlnln ve meclis uyelerince veriten onergeleiin slayt gosteriii ite oiaiite bilgi verilmesinin ardrndan veyaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;
5393 saylh Belediye Kanunu'nun 24. maddesi " Belediye Meclisi, Uyeleri arasrndan en az u9, en fazta

bes kigiden olugan ihtisas komisyonla-n kurabilir. Komisyonlarin bir yrlr gegmemek gzere n" k"d4 sure igin
kurulaca!r aynt meclis karannda belirtilir.,, hUkm0 uy"r,n"i;

5393 saylll Belediye Kanunu'nun 24. maddesi geregince, Plan ve Butge Komisyonu,nun beg kigiden
olugturulmastna ;

Plan ve Butge Komisyonu Uyeliklerine bir ytl sureligine gorev yapmak ozere ;
1- Mehmet Naci PEKCAN
2- Ebubekir ERDOGMUg
3- Furkan YILMAZ
4- Mustafa EROL
5- Nedim DELEN 'in segilmelerine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMIN 4. MADDES|

. 5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 24 maddesi geregince lmar ve Bayrndrrlrk Komisyonu Uyeleri segimi
konusunun mtlzakeresi ,(gorev suresi 1 yrl), (en az 3 uye, en fazla 5 uye), oldugunu belirten Meclis Bagtanr, bu
konudaki yazlnln ve meclis tiyelerince verilen 6nergeleiin slayt gosteriii ite birli[te bilgi verilmesinin ardrndan ve
yaprlan mllzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 saytlt Belediye Kanunu'nun 24. maddesi " Belediye Meclisi, Uyeleri arastndan en az 09, en fazla
be9 kigiden olugan ihtisas komisyonlart kurabilir. Komisyonlann bir yrh gegmemek uzere ne kadai sure igin
kurulaca$r aynt meclis karannda belirtilir.,' hUkmU uyannca;

. 5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 24. maddesi geregince, lmar ve Bayrndrrlrk Komisyonu,nun be9
kigiden olugturulmastna;

lmar ve Baytndrrlrk Komisyonu tlyeliklerine bir ytl silreligine gOrev yapmak Uzere;
1- Nuri QETIN
2- Prnar AKBULUT
3- Murat HASER
4- Ahmet ULUCA
5- Azime Nur AK[A$ AKALIN'rn segilmelerine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar

verildi.

GUNDEiiIN 5. MAoDESI
5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 24 maddesi geregince Araghrma ve Tanrtrm Komisyonu Uyeleri

segimi konusunun muzakeresi, (gorev suresi 1 yrl), (en az 3, en fazla 5 uye), olduEunu belirten Meclis Bagkant,
bu konudaki yaztntn ve meclis uyelerince verilen 0nergelerin slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan
ve yaprlan miizakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun 24. maddesi " Belediye Meclisi, Uyeleri arastndan en az 09, en fazla
be9 kigiden olugan ihtisas komisyonlan kurabilir. Komisyonlann bir yth gegmemek irzere ne kadar sure igin
kurulacaor aynr meclis karannda belirtilir." hUkmU uyannca;

5393 saytlt Belediye Kanunu'nun 24. maddesi geregince, Aragtrrma ve Tantttm Komisyonu'nun beg
kigiden olugturulmastna;

Aragtrrma ve Tanrhm Komisyonu tiyeliklerine bir ytl surelioine gorev yapmak Uzere;
1- Halit Oluz ATAKAN
2- Mehmet OZDoGAN
3- Cafer Cihat CEYLAN
4- Yusuf SOKMEN
5- Serda Bal YILDIZ'rn segilmelerine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy bidiqi ile karar verildi.

GUNDEM|N 6. MADDES|
5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 24 maddesi geregince Tarih ve Kultur Komisyonu Uyeleri segimi

konusunun mtizakeresi ,(gorev soresi 1 yrl), (en az 3, en fazla 5 Uye), oldugunu belirten Meclis Bagkant, bu
konudaki yazrnrn ve meclis tryelerince verilen onergelerin slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve
yaprlan mtJzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 24. maddesi " Belediye Meclisi, Uyeleri arasrndan en az i)e, en lazla
beg kigiden olugan ihtisas komisyonlafl kurabilir. Komisyonlafln bir yrh gegmemek ozere ne kadar sure igin
kurulacagr aynr meclis karannda belirtilir." hUkmU uyannca;

5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 24. maddesi geregince,rTarih ve Kultur Komisyonu'nun beg kigiden
olusturulmasrna : /q ' zlLq.-rj
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Tarih ve Kultiir Komisyonu Uyeliklerine bir yrl sureliuine gorev yapmak ttzere ;

1- Muhammed lkbal GUNDEM
2- Halit Oguz ATAKAN
3. Banu AKALINOGLU
4- Ahmet UYGAR
5- Halil lbrahim DOGLARLIOGLU 'nun segilmelerine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birtioi ite

karar verildi.

GUNDEM|N 7. MADDESI
5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 24 maddesi geregince Sagltk ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Uyeleri

segimi konusunun m0zakeresi , (gorev suresi 1 yrl), (en az3, en tazla 5 uye), oldugunu belirten Meclis Bagkant,
bu konudaki yazlnln ve meclis ilyelerince verilen onergelerin slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardindan
ve yaprlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayllt Belediye Kanunu'nun 24. maddesi " Belediye Meclisi, Uyeleri arasrndan en az 09, en fazla
be9 kigiden olugan ihtisas komisyonlan kurabilir. Komisyonlarrn bir yrh gegmemek ozere ne kadai sttre igin
kurulacagr aynt meclis karannda belirtilir." hUkmu uyannca;

5393 saylll Belediye Kanunu'nun 24. maddesi geregince, Saghk ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'nun
beg kigiden olugturulmastna;

Saglrk ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ityeliklerine bir yrl sUreliline gorev yapmak ilzere;
1- Omer Faruk DURMM
2- Selim DURMM
3- $ule UYKUN
4- Cemal AYDIN
5- Erol MERCAN'tn segilmelerine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMIN s. MADDES|
Mulkiyeti Belediyemize ait olan llimiz Mecidiye Mahallesi, 31 ada,2 parsel numaralt, 44,76 m2

yuzolQuml0 "9egme ve gamagtrhane" vasrflr tagrnmazrn Yakup gavug (gelebi-BulbUl) Mescidinde yaptlmast
planlanan restorasyon projesi kapsamrnda degerlendirilebilmesi igin Vakrflar B0lge MUdUrl0O0ne bedelsiz devri
konusunun mtlzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkant, bu konudaki yaztntn slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardtndan ve yaprlan miJzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

. Kutahya Vakrflar Bolge Mudurlugu'n0n 03.03.2017 tarih-824 sayrh yazrsrnda; mUlkiyeti Belediyemize ait
olan llimiz Mecidiye Mahallesi, 31 ada,2 parsel numarah, 44,76 m2 yuzolgumlu "gegme ve gamagrrhane" vasrflr
taglnmaztn Yakup Qavug (9elebi-Bulbul) Mescidi'nde yaprlmasr planlanan restorasyon projesi kapsamtnda
degerlendirilebilmesi igin ldarelerine bedelsiz devri talebi gorogulmUg olup;

Mulkiyeti Belediyemize ait olan soz konusu tagtnmaztn 5393 Saytlt Kanunun 18. maddesi (e) bendi
(taglnmaz mal allmtna, satrmrna, takasrna, tahsisine, tahsis geklinin degigtirilmesinde veya tahsisli bir
ta$tnmaztn kamu hizmetinde ihtiyag duyulmamasr halinde tahsisin kaldtnlmasrna; ug ytldan fazla kiralanmastna
ve suresi otuz yrlr gegmemek kaydryla bunlar ozerinde stntrlt ayni hak tesisine karar vermek) ve Ts.maddesi (d)
bendi (kendilerine ait tagrnmazlan, asli gorev ve hizmetlerinde kullanrlmak uzere bedelli veya bedelsiz olarak
mahalli idareler ile diger kamu kurum ve kuruluglanna devredebilir veya suresi yirmi beg yth gegmemek Uzere
tahsis edebilir. Bu tagrnmazlar aynr kuruluglara kiraya da verilebilir. Bu tagrnmazlafln, tahsis amact dtgtnda
kullantlmasr halinde, tahsis iglemi iptal edilir. Tahsis stiresi sonunda, aynt esaslara gore yeniden tahsis
mumkUndUr) ile 5018 Saytlt Kanunun 45. maddesi (Kamu idareleri, ihtiyaq fazlasr tagrnrrlan ile gormekle
yUkUmlu oldugu kamu hizmetlerinde kullanrlacagrna ve amacrna uygun kullanrlmamasr halinde geri ahnacagrna
dair tapu kutugune gerh konulmasr kaydryla tagtnmazlannt dioer kamu idarelerine bedelsiz olarak
devredebilir........) hUkUmleri geregince;

Mulkiyeti Belediyemize ait olan llimiz Mecidiye Mahallesi, 31 ada, 2 parsel numaralt, 44,76 m2
yozolgtmlU "9eime ve gamagrrhane" vasrflr tagrnmazrn, KUtahya Vakrflar B0lge MUdUrlUgU'ne bedelsiz devrine,
gerektiginde anla9ma, gartname, sozlegme ve protokol hazrrlanmasr, imzalanmasr vb. ttim hususlar ve iglemler
igin Belediye Bagkant Kamil SARA9OGLU'na ve Belediye Enciimeni'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan
oylama sonucunda oy birliEi ile karar verildi.

GUNDEMIN 9 . MADoESI
lhtiyag sahibi ailelerimizin gocuklanna 2017 yrhnda yaprlacak giyim yardrmlannrn bir krsmrnrn okul

kryafeti olmasr konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Ba$kant, bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

lhtiyag sahibi ailelerimizin gocuklanna yaprlan ktyafet yardrmrnda, kryafetler Bayramlrk kryafet, Sunnetlik
Kryafet geklinde belirtilmig ancak okul ktyafeti belirtilmemigtir.

2016 Yrh programrnrn uygulamalannda ihtiyag sahibi ailelerimizin bir krsmrnrn okul kryafetine ihtiya9
duyduEu tespit edilmig olduEundan dolayti

2017 Yrlrnda yapacagrmrz giyim yardtmlanntn bir ktsmtntn okul ktyafeti olarak yapllmas!na l,aretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

V) ,,ro'n



cUNDEM|N 10. MADDESi
llimiz merkez Bolcek Mahallesi 22 pafta, 4'170 parselde bulunan dukkanrn on ve yan bahgesinin

kullanrlabilmesi igin 0n kapatma talepleri konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr, bu
konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu
oya sundu ve;

llimiz merkez Bolcek Mahallesi 22 pafta 4170 parselde bulunan dokkanrn 6n ve yan bah9elerinin
kullanrlabilmesi igin; kat maliklerinin 3/4'UnUn noter onaylt muvaffakat'r alrnarak, binadan itibaren parsel srnrnnr
gegmemek koguluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban dogemesine kadar kapah alan olugturulmayacak
gekilde agrhp, kapanrr katlanabilir camh sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafrndan uygun gorulmesi
gartryla ticari amaqh kullanrlabilir geklinde ki kogulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasrna igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMIN 11. MAoDESI
llimiz merkez Zafertepe Mahallesi 16P1 pafta, 111 ada, 4 parselde bulunan dukkanrn on ve yan

bahgesinin kullanrlabilmesi igin 0n kapatma talepleri konusunun miizakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr,
bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra,
konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Zafertepe Mahallesi 16.P.1 pafta 111 ada 4 parselde bulunan dukkanrn On ve yan
bahgelerinin kullanrlabilmesi igin; kat maliklerinin 3/4'unun noter onaylr muvaffakat'r alrnarak, binadan itibaren
parsel srnrnnr gegmemek koguluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban ddsemesine kadar kapah alan
olugturulmayacak gekilde agrlrp, kapanrr katlanabilir camh sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafrndan
uygun g0r0lmesi gartryla ticari ama9h kullanrlabilir geklinde ki kogulun ekli haritada belirtilen alanlarda
uygulanmastna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMIN 12. MADDESI
llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 95 pafta,591 ada, 174 no.lu parsel alanrnda imar planr

degisikligi konusunun mtizakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr, bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 95 pafta, 591 ada, 174 no.lu parsel alanrnda imar planr
degigikligi, muracaat dosyasr incelendi, yaprlan gorilgmeler sonucunda;

03.03.2017 tarih, 1126 kayrt no.lu dilekge etut edilmigtir. S0z konusu mUracaatla, Yrldrnm Beyazrt
Mahallesi, 95 pafta, 591 ada, 174 no.lu parsel alanrnda, 24.02.1988 tarihli gap krokisinin tekrar verilmesi
istenmistir. 24.02.1988 tarihli imar (9ap) durumu belgesinde, Mehtap Caddesi tarafrnda bulunan parka birlegik
bolumde 5 metre 0n bahge mesafesi aranmamtgtrr. Ancak, 02.09.2003 tarih, 128 sayrlr Belediye Meclisinin
karanyla onaylanan imar planr degigikligiyle, park alanr yol alanrna don0iturulduqunden, 174 no.lu parsel
alanrnrn Mehtap Caddesi tarafrnda da 5 metre 0n bahge aranmaya baglanmrghr. Yaprlan incelemelerde, soz
konusu muracaahn bir Ook kez lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu ile Belediye Meclisinde gortJgulduqu, tespit
edilmigtir. 174 no.lu parsele birlegik 21 no.lu parsel alanrnda isken ruhsatlr yaprlagmanrn oldugu, 174 no.lu
parsele diger birlegik parsel olan 206 no.lu parselde de 5 metre 0n bahgeli yururlukteki imar planrna gore
yaprlagmanrn bulundugu, gorulmUgtur. Belediye Meclisimizin 01.06.2007 tarih, 189 sayrlr karannda da
bahsedildigi uzere; yapr ve nufus yoounlugu artacagr, gevredeki yaprlagmalar dikkate allndrgrnda, imar
planrnda 5 metre bahgeli adalar bulundugu ve plan butunlugu bozulacaor, hususlanndan dolayr, 174 no.lu
parsel alanrnda 5 metrenin iptal edilmesi, mumkiin gozukmemektedir. Eskigehir 2. ldare Mahkemesinin,
2013/953 No.lu Karannda da; ".... Davann Ozeti: ....saz konusu tagnmaz igin ingaat izni verilmesi istemiyle
yaptqt ba|Vurunun reddine iligkin Katahya Belediyesinin 16.04.2012 gan ve 3320 -9524 sayh iglemiyle bu
islemin dayanag, Kutahya Belediye Meclisinin 01.06.2007 gan ve 189 say karannm hukuka aykm oldugu 6ne
sUrhlerek iptali istenmeffiedir....." geklinde aQrklanarak, gerekgeler belirtilerek, dava reddedilmistir. Agrklanan bu
nedenlerden dolayr, 03.03.2017 taih, 1126 kayrt no.lu dilekge ile talep edilen Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 95
pafta, 591 ada, 174 no.lu parsel alanrnda yaprlan imar planr degigikliginin reddine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNoEM|N 13. MAoDESI
llimiz merkez Siner Mahallesi, 17.O.2 pafta, 32 ada, 1 no.lu parsel alanrnda imar planr degigiklioi

konusunun miizakeresi, oldulunu belirten Meclis Bagkanr, bu konudaki yazrnrn slayt gOsterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Siner Mahallesi, 17.O.2 pafta, 32 ada, 1 no.lu parsel alanrnda imar planr de(igikligi
konusunun daha detaylr incelenmek uzere lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaptlan
oylama sonucunda oy birliUi ile karar verildi.

GUNDEM|N 14. MADDESI
llimiz merkez Bolcek Mahallesi, 2'lK3 pafta, 271 ada, l parsel alanrnda imar planr deoigikligi konusunun

muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkant, bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardlndanveyapllall夕
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|‖mlz merkez,Bolcek Maha‖ es1 21 K3 pafta,271 ada, 1
dosyaslincelendt yapllan goru§ meler sOnucundai

parsel alantnda imar planr degigikligi mUracaat

03.02.2017 tarih, 604 kayrt no.lu, 10.03.2017 tarih, 1283 kayrt no.lu ve 27.03.2011 tarih, 1563 kayrt
no.lu dilekgeler etut edilmigtir. Bolcek Mahallesi, 21K3 pafta, 271 ada, i parselde imar planr deligiktili yaprlarak,
yapllagma kogullarlnln TAKS: 0.32, KAKS: 2.00, Aynk nizam 5 kat olarak duzenlenmesi talep edilmektedir.
Mevcut imar planrnda soz konusu parser alanrnda 5 m. 6n, 3 m. yan bahge aranrr, Ayflk nizam 4 kat konut
leiandll alan bulunmaktadlr. Bahse konu alanrn imar plantnda KAKS degeri beliriilm;migtir. Ruhsata esasprojeler incelendiginde bolgedeki yaptlagmalarda KAKS degerinin 2.00 civinnda oldulu giirUtmektedir. Tektif
imar planr degigikliginin, Yonetmelikte belirtilen kat artrgrna y6nelik imar plant degigiktikle-rin;e kultanttan formute
g0re kargrhkh bina cephereri arasrndaki asgari uzakhgr !a!liyacak gekirde onerltJi!i gorulmugtur.

Parselin yol alanrnda kalan kesiminin kamuya bedeisiz ter'k edilmesi t<ayiryia; Botc;k Maha esi, 21K3pafta, 271 ada, 1 parsel alanlnda yol alant duzenlenerek, adantn kuzeybati tarairndaxi 7 metretik yolun
genigliginin '10 metreye gtkartlmast; yaprlagma kogullannrn TAKS: 0.32, xaks: z.oo, Aynk nizam 5 kat olarak
duzenlenmesi; "IAKS-KAKS hesa brat parsel alant iizeinden yaptilacaar." plan nttu olugturulmasr; yan
bahqe mesafesinin 3.5 m., kuzeybah ve kuzeydolu kesimlerinde yapr yaklagma mesafesinin 6 m. olarak
duzenlenmesine yonelik uygulama imar planr degi;ikligi ile soz konusu Uolgeilet<i fonksiyonlann gosterildiqi
naztm imar planlflln 3194 Sayrlt imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca 6naylanmasrna, igarele yaprla-n
oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMIN 15. MADDESI

. llimiz merkez OkQu Mahallesi, 21J| pafta, 6 ada, 2 parsel alantnda imar plant degigiktigi konusunun
muzakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr, bu konudaki yaztntn slayt gosterisi ile birlikG bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez, OkQu Mahallesi, 21J1 pafta,'6 no.lu adada imar plant deqi$ikligi, m0racaat dosyast
incelendi, yaptlan g6rUgmeler sonucunda;

23.02.2017 tarih ve 1003 kayrt no.lu dilekge etut edilmigtir. Okgu Mahattesi, 21J1 pafta,6 ada, 2 parset
alantnda ada aylrma gizgisinin kaldrnlmasr talep edilmektedir. SOz konusu, imar planrnda Aynk nizam 2 kat
konut lejantl bulunan Okgu Mahallesi, 21J1 .pafta,6 no.lu ada alantnda, ada ayrrma gizgisinin iptal edilmesine
y6nelik imar plant degigikliginin 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrncj oiaylanmastna igarele
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMIN 16. MADDESI
llimiz merkez Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 151 parsel alantnda Belediye Meclisinin 02.02.2017

tarih ve 44 saytlt karart ile onaylanan 2698 no.lu imar planr degigikligine askt suresi igerisinde gelen itirazrn
degerlendirilmesi konusunun mirzakeresi, oldu!unu belirten Meclis Bagkanr, bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi
ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan milzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez, Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 151 parsel alanrnda belediye Meclislnin 02.02.2017
tarih ve 44 saytlt karart ile onaylanan 2698 no.lu imar plant deoigikliOine askt suresi i9erisinde gelen itiraztn
de$erlendirilmesi mUracaat dosyast incelendi, yaptlan gOrUgmeler sonucunda;

06.03.20'17 tarih ve 1153 kayrt no.lu dilekge etut edilmigtir. Soz konusu dilekge ile 2698 no.lu imar plant
degigikligine askr suresi igerisinde itiraz edilmigtir. Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 151 no.lu parsel atanr
imar planrnda yaya yolu alanrnda kalmakta iken; Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 44 saytlt karan ile
onaylanan 2698 no.lu imar planr degigiklioiyle Park lejandlr alana don09t0r0lerekl "Park alannda 30 m2
bayaklagande muhtadk binast yap abilir." plan notu olugturulmugtur. Bahse konu alan Koruma Amaglr lmar
Planl kapsamtnda Etkilenme Gegig Alanr igerisinde kalmakta olup, soz konusu imar plant degigikligi Kutahya
Kultiir Varlrklannt Koruma Bolge Kurulu'nun 13.01 .2017 larih ve 3805 saytlt karanyla da uygun gorulmugtur. Soz
konusu Koruma Amagh lmar Planr, Tagrnmaz Kultur ve Tabiat Varlrklarr Yiiksek Kurulu taraftndan 17.07.1987
tarihinde onaylanmrgtrr. Bu tarihten, 2698 no.lu imar planr degigikliginin onaylandror tarihe kadar gegen sure
igerisinde parsel alanrnda herhangi bir imar planr degigiklioi yaprlmamtghr. Yukarrda agtklandt0l itzere 151 no.lu
parsel alant yaptlan imar planr degigikligiyle yaya yolu alantnda kalmakta iken Park lejandh alana
dOn0gturUlmUgtUr. Dolayrsryla sOz konusu parselin bulundu0u alan imar plant deoigikligi 6ncesinde ve
sonrastnda kentsel sosyal-teknik altyapr alanr olarak belirlenmig sahalarda kalmaktadrr. Soz konusu parselde
h0lihaztrda bulunan bina aynt zamanda muhtarlrk binasr olarak kullanrlmaktadrr. lmar planr degigikli0i ile
duzenlenen Park alanrnda, diger mahalle muhtarhklannda da uygulanan tip proje uygulanarak 30 m2
buyuklugunde muhtarhk binasr yaprlmasr amaglanmaktadtr. Bu nedenlerden dolayt; Cedit Mahallesi, 36 pafta,
157 ada, 151 no.lu parsel alanrnda Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 44 sayrlr karan ile onaylanan 2698
no.lu imar planr degigiklioine askr s0resi igerisinde yaptlan itiraztn reddine, igaretle yaptlan oylama sonucunda
oy birlili ile karar verildi.

GUNDEMIN 17. MADoES|
llimiz merkez Borekgiler Mahallesi, 57 pafta, 331 ada, 10-20 parsel alanrnda imar planr degigikligi

konusunun mirzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr, bu konudaki yazrnrn slayt gosFJisi lle birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya 
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llimiz merkez, Borekgiler.Mahallesi, 57 pafta, 331 ada, '10-20 no.lu parsel alanrnda imar ptant deligiklili,miiracaat-dosyast incelendi, yaptlan g6rugmeler sonucunda;
23 02'2017 tarih ve 1oo7 kaylt no.lu dilekge etut edilmigtir. Borekgiter Mahallesi, s7 pafta, 331 ada, 10-20 no lu parselin bulundugu alanda imar planrnda krsmen Biti$k nlzam 2 kat konut lejandh alan, krsmen de yolalanl bulunmaktadlr. soz konusu parsellerin yola giden klsrmlarrnrn terki, birbirleri ve komgu g-11 no.luparsellerle guyulanarak imar parseli traline getiiilmes'i gerekmektedir. parselierin aogu taraiinoa butunan 300envanter numarall tescilli yapl nedeniyle 12 no.lu parsJlden yola terk yaptrntmayacaii; to-zo no.ru parselden

Iola..ierk 
yapllmasl. halinde yaprlacak binanrn tescilli binadan geride talacagrnoan u'"ni.rl, y"p,r"""k binanrntescilli yaprnrn gerisinde kalmamasr igin imar planr degi$iktigi yaprtmasr tatep eoitmeitJJir soz konusuparsellerin bulundugu alan sit ve Etkilenme Gegig Atantari korimi nmagti t."i'pr".i t"p."irrnda EtkitenmeGegig Alanr igerisinde kalmaktadlr- Talep edildi!i gekilde 10-20 no.lu parsetden yora teri oiniafacak gekilde imarplanl degigikliginin yapllmasl halinde yol alanl miktan azalacagr ve yogunluk artrgr meydana geleceginden

dolayl; Borekqiler Mahallesi, 57 pafta, 331.ada, 10-20 no.lu parsel alantnda talep edilen imar planr degigikligininreddine, igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 1s. MADDESI
llimiz merkez Yoncalr Mahallesi, SOKIA pafta, 184 ada, 18-19-20 parsel alanrnda imar ptanl degigikligikonusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkant, bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ite birtikte bilgi

verilmesinin ardtndan ve yaptlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;
llimiz merkez, Yoncall Mahallesi, 5OK1A pafta, 184 ada, 1's-19-20 parsel alantnda imar ptant degigikligi,

mUracaat dosyast incelendi, yaptlan gorUgmeler sonucunda;
15 03.2017 tarih ve 1378 kayrt no.lu dilekge etut edilmigtir. Soz konusu dilekgede; yoncah Mahallesi,nde

bulunan 184 ada, 18, 'lg, 20 parsel 
.no.lu tasrnmazlan birlegtirerek ticari arsa yrpr"i i.t"oigi betirtilmektei

aynca' yapmayl dugundugu butik otelin ticari olmastndan dolayt 5 kat olarak dijzeltilmesi tale-p edilmektedir.
Yoncah. Mahallesi, 50KlA pafta, 184 ada, 1g-19-20 parsel alanrnda imar planrnda s m. 6n, 3 m. yan bahQe
alanll, Ayrlk nizam 3 kat konut lejandlr alan bulunmaktadtr. Talep edilen imar plant oegijixtginin' yaprtmair
halinde yoounluk artlglna neden olacagr; plan botunlugu, kentsel doku karakieri ve soz konusu aoadati
yaptlagma diizeni bozulacaol nedenleriyle, imar planr de!igiklili talebinin reddine igarefle yaptlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMIN 19. MADDESI
llimiz merkez Okgu Mahallesi, J23b09b3c pafla, 3729 ada, 19 parsel giineylnde imar planlalntn iptal

edilmesi konusunun milzakeresi, olduQunu belirten Meclis Bagkanr, bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonia, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez, Okgu Mahallesi, J23b09b3c pafta, 3729 aOa, t9 parsel guneyinde imar planlannrn iptat
edilmesi dosyasr incelendi, yaptlan gorugmeler sonucunda;

Genglik Hizmetleri ve Spor ll Modurlugu'nun 08.03.2017 tarih ve 1051 sayrh yazrsr etut editmigtir. Soz
konusu yazrda; '...Ancak Orman Genel MAdArtUAl iqi (c) yaztr/ ile'KAtahya Bele;diyesi tarahndan d\zenlenen
imar pla haritasmda talep edilen spor kompteksinin d$mda kalan ormanhk alanda park ve dinlenme alant
olarak gasbrildigi, ormanl* alanlardan imar gegemeyeceli 962 anhne alnarak saz konusu imar plantntn
d0zeltilmesi" gerediAini beliftmigtn. Bahse konu ormanhk alanda imar plantnm Orman Genel Mt)dataga talebi
dogrultusunda dUzenlenmesi neticesinde ll Madurlal\mazce tahsis talebinde bulunabilecektir..." denilmektedir.
Okgu Mahallesi, J23b09b3c pafta, 3729 ada, 19 parsel guneyinde kalan sahada imar plantnda Spor Tesisleri
Alanl, Park, Oyun Alanlan ve Dinlenme Alanlan, Topografik ve Jeolojik Nedenle Yapt Yasagt Uygulanacak Alan,
Park ve yol lejandlt sahalar bulunmaktadrr. Soz konusu saha 6306 sayth Afet Riski Alhndaki Alanlarrn
Donusttiriilmesi Hakkrnda Kanun kapsamrnda 1710412013 tarih ve 2013/4678 sayrh Bakanlar Kurulu Karafl ile
belirlenen Riskli Alan iginde kalmaktadrr. Diger taraftan Belediye Meclisinin O'1.'11.2016 tarih ve 354 sayrh karan
ile Bolcek Mahallesi, 3944 ada, 1 parsel bolgesinde Botanik Parkr diizenlenmesine yonelik ilave imar plant
onaylanmlgtl. S0z konusu ilave imar planr, Okgu Mahallesindeki spor tesisleri alantntn iginde bulundugu l-lll.
Etap imar planlannrn drgrnda kalmakta olup; bu planlara birlegik konumdadtr. llgili mevzuatta Botanik Parkt
alanlan da kigi bagrna aynlan 10 m2 yegil alan igerisinde degertendirilmektedir.

Okgu Mahallesi, J23b09b3c pafta,3729 ada, 19 parsel guneyinde imar plantnda bulunan Spor Tesisleri
Alant harig; orman alanrnda kalan Park, Oyun Alanlan ve Dinlenme Alanlan, Topografik ve Jeolojik Nedenle
Yapl YasaEr Uygulanacak Alan, Park ve yol lejandlr sahalarda imar planlanntn iptal edilerek soz konusu
sahalartn imar plansrz hale getirilmesi; soz konusu imar planlarrnrn iptali nedeniyle azalan 5.3 hektarlrk yegil
alana kargrhk olmak Uzere, Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 354 saytlr karafl ile Bolcek Mahallesi, 3944
ada, 1 parsel bolgesinde duzenlenen Botanik Parkr ilave imar planrnda 5.3 hektarlrk sahanrn karsrhk
gosterilmesine, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUNDEMIN 20. MADDESI
llimiz merkez Enne Mahallesi, 50K18 pafta, 119 ada,2 parsel alanrnda imar planr degigikligi konusunun

mtizakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr, bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;
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llimiz merkez Enne Mahallesi,soKlB pafta, 119 ada,2 parset atanrnda imarplant degigikligi konusunundaha detayh incelenmek uzere lmar ve Bayrndrrlri Komisyonu'na havale edilmesirie if"ieid yap,r"n oyt"r,sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMIN 21. MADDESI
llimiz merkez seydik0y Koyu 124-d-23-a-l pafta, 1ol ada; 370 parselde Lisanssrz cuneg Enerjisikurulmasl konusunun muzakeresi, olduOunu belirten Meitls Bagkanr, bu konudaki yaztnrn slayt gosterisi ilebirlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprran muzakerererden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez, 
.seydikoy Koyi 124-d:2i-a-1 pafta 101 

"Jr, 
e70 parselde Lisanssrz GiJnes Enerjisi kurutmasrkonusu g0r0gUldu; yaptlan gorugmeler sonunda;

03.03 2017 tarih 1149 saylh dilekoe ile "Kutahya ilimiz Merkez itgesi Seydikoy Koyu yasemin ytLDlRtM
adrna kayrth olan 124-d-23-a-1 pafta, 101 ada, 370 nb.t, aoot,oo mz irx arazimizaZ, edo Kw,trt GES(GunesEnerji santrali) kurmak istiyoruz. Tesisin kurulumu igin oEDAg Genet Muduaugu;" L"j*ir' y"p,r"rak gerekti
izi.n ye- Q+n Mektubu altnmtgttr. Arazimiz ile alakah lmar Planrnrn yaprlabilmesi konusunu bitgiterinize aeederiz.' geklindedir.

1-Devlet Demir Yollarr lgletmesi Genel Mudurlugu TCDD 7. Bolge Mudurlugu (Afyonkarahisar) Emlak velngaat servisi Mudurlugtl 2-Grda, Tanm ve Hayvanciirk tr ltauourtugu Kutahya, 3-Enerji ve Tabii KaynaklarBakanlrgr (Sahada Maden bulunup bulunmaorgi ite itgiti otarak Maien tir"ri'cl."l u,:1j,raugu ve Lisanssrz
Guneg 

-Enerj_isi 
kurulmast ile ilgili olarak ilgili Genel Mud-urluk Ankara), 4-Devtet Su lgteri 3. Botg'e Mudorlugu, 5-

f:..?.y9lEll .14 .B0ls9 Mudurlugu,Bursa, 6-TE|A9 Turkiye Etektrik'lietim A.g. oLreiim iesis've lgretmetrup
Mudurlugu Kutahya, 7-Orman ve S_u lgleri Bakanlrlr Ormin Genel Mudurtugu kutatrya Orman Botge M0durtugu,
q-BOTAq Dogal Gaz lgletmeleri Bolge Mudurlugu Ankara, 9-ll Tetekom 

-Mudurluiu 
Xutatya, 1o-lt Kgttur ve

Turizm Mudurlugu/ Muze Mudurlugu Kutahya, li-ll Ozel ldaresi KUtahya, 12-QevrE ve getrirotit< tr MoJuiiugu
Kutahya' 13-Osmangazi Elektrik Daortrm A I Prote ve Tesis Mududugu Xiitairya, ti-lt Sagtrt< Mududuau
5.!t?h{at 1s-[olahya Belediyesi A. Fen lgleri Mudurlugu B. Su ve Kanatiza-syon lgteii uuourtugut. Saltrk lgtEri
Mudurlugu, 16-ll Afet ve Acit Durum Mudurt0Eu Kutahya, 17-Qinigaz Dolatgai Dalrtrm n.-g Kutahta gube
Mudurluqu Kutahya, 18-Halk SaOltOt Mudurlugu/ Qevre ve Qatrgan Sagtrlr-Birimi Kutihya, ig-Orman ve Su
lgleri Bakantrgr Su yonetimi Oenei lauourtuEu, aitim sanayi ," retnJu;-i tr rr,f uauriulu' xut"hya, 2o-lt Saghk
MUdurlUgU .KUtahya, 21- Orman ve Su lgleri Bakanhgr Kutrhya gube Mudurlugu, ZZ--trlltti Savunma Bakanirlr
Akaryakrt lkmal ve Nato Pol Tesisleri lgletme Bagkanhgr, zi-turfiye Koitur lgtetmeleri Kurumu Genet
Mudurlugu, 24-Turkiye Petrolleri Anonim Ortaklrgr Genel Muau ugu Makina lkmal Daire Bagkanhlr, ilgili Kurum
ve Kuruluglardan imar planlna esas gdrugler alrnmtg ve etut edilmigtir. lmar plantna esis jeolojik-jeoteknik
etiltlerin yaptlnlmastna, ilgili gehir plancrsrna haztrlafttnlmastna, lmar Flanr 6n izni verilmesine igarefle yaprlan
oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEM|N 22. MADDES|
llimiz merkez Parmakoren Mahallesi 3468 ada, 26 parsel alanrnda lmar Plant degigikliEi konusunun

muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr, bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgl verilmesinin
ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;
llimiz merkez Parmakoren Mahallesi 3468 ada 26 parsel alanrnda lmar Plant degigikligi konusu goruguldu
yaptlan g0rugmeler sonunda;

Parmakoren Mahallesi 3468 ada 26 parsel 1/1000 olgekli Uygulama lmar Planrnda Ceza lnfaz Kurumu
Lojmanl ve Sosyal Tesisleri Yengok: Serbest, TAKS:0.50, MKS:2.00 Serbest Nizam lejandlt alanda
kalmaktadlr. Bahse konu parsel alanr igerisinden Enerji Nakil Hattt gegmektedir. Enerji Nakil Hatlan ile ilgili
olarak 15.01.2017 tarih E.826 sayrmrz ile Osmangazi Elektrik Daotttm A.9 Mudorlugu'ne gorug sorulmug olup;
Osmangazi Elektrik Dagrhm A.$ Mudurluounun 30.01.2017 tarih 2013 saytlt yaztlannda; "... llgili kurum ile s'z
konusu alandan gegen enerji nakil hatlannn deplase edilmesi hususunda mutabakata vanlm$ olup; ll lgletme
Madurlagamazce hazrlanan protokol imzalanmak tizere T.C Adalet Bakanhy Ceza ve Tevkifevleri Genel
MAdArlAgdne gAnderilmek iizere T.C Kttahya Cumhuriyet Bagsavc Ena g'nderilm,$ffr. " geklindedir.

ParmakOren Mahallesi 3468 ada 26 parsel Ceza lntaz Kurumu Lojmanr ve Sosyal Tesisleri ve Alant
lQerisinden gegen Enerji Nakil Hatlaflnrn deplase edilmesi amacryla Enerji Nakil Hattt ve (Enerji Nakil Hattt
koruma Alant) Yapr Yasakh Alanlann kaldrnlmastna Yencok:serbest, Taks:0.50, Kaks:2.00, Serbest Nizam
Ceza lntaz Kurumu Lojmanr ve Sosyal Tesisleri Uygulama lmar degigiklioi ve bu degigiklioin Nazrm lmar
Planlanna aktanlmasrna, Enerjl Hatlannrn ilgili kurum tarafrndan deplase edilmesi geklinde plan notlanna
iglenmesine 3194 Sayrh lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNoEMIN 23. MADDESI
llimiz merkez Dumluprnar Universitesi Merkez Kampilsil lle lnkoy Mahallesi Toplu Konut Alanlan

arasrndaki bolgede Botag Dogalgaz Boru Hattr ve Alanlan ile ilgili lmar Planr ve deoigiklikleri konusunun
m0zakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkant, bu konudaki yaztntn slayt gosterisi ile birlikte.bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;
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.llimiz merkez Dumluptnar Universitesi Merkez Kampusu ile lnkoy Mahallesi Toplu Konut Alanlan
araslndaki bdlgede Botag Dolalgaz Boru Hattr ve Alanlan ile ilgili lmar Plant ve degigiklikleri konusu goruguldu;
yaprlan goritgmeler sonunda;

..^ -. Qiniga_z Dogalgaz Daoltlm Sanayi ve Ticaret A.$ 31.05.2016 tarih 2015/1730 sayrh yazrtannda
"Dogalgazln 0lke genelinde yayg tnlagtrfl lmasr ve enerji ihtiyactntn belli bir b6lumunun dogalgaz rie kargrlanmasr
amaclyla; Kiltahya Tav$anlt Dogalgaz Boru hattr Arazi Etot, Harita ve Kamulagtrrma/Muhlndistik gatrgmalarr
Botag boru Hatlarl ile Petrol Tagrma A.9 ile imzalanan baglantt Anlagmast'na g6re yaptlacakttr. Bu iapiamOa;
16" ing gaplnda planlanan, Kutahya- Tavganh Yuksek Bastng Dogalgaz Boru Hattr Projesi yaklagrk 62+886 m
sinden baglayarak, Kutahya ili, Merkez ilgesi ve Tavganlt ilge stntrlanndan gegerek Tavganl ilgesinde son
bulacaktlr. Dogalgaztn enerjide onemli bir yer tutmast nedeniyle, prolenin hei agamasrndj kararh bir gekilde
hareket edilerek zamantnda sonuglandrnlmasr ve projenin 2. agamast olan boru hattt ingaat ialerinin
baglayabilmesi amacryla; soz konusu projelerle ilgili olarak kurumuzun gorugleri" geklindedir.

BoTA$ Boru Hatlart ile Petrol Tagrma A.g Dogalgaz lgletmeteri B6be Mudurtugu'nun 20.07.2015 tarih
23421 say yazllarlnda "...04.07.2014 tarih ve 29050 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlarian EOTA9 Ham petrol
ve Dogalgaz Boru Hattt Tesislerinin Yaprmr ve lgletilmesine Dair Teknik Emniyei vL Qevre yonetmeligine gore...
kurulugumuza ait ettit halinde bulunan Qinigaz Tavganlt DGIH'nin kamulagtrrma koridor genigligi gai akrg
yonune gore, sagdan 4 metre ve soldan 4 metre olmak ozere toplamda 8 metredir. ...gapa gore soiveya t<atrcr
guzergah gerit genigligi + imar mevzuatrna gdre bina Qekme mesafesi (en az 5 metre ya da kadastro
MUdUrluqUnUzi]n belirledigi bina gekme mesafesi)+ her kat igin 0.5 metre formulilne gore hlsaplanrr. Okul,
Hastane, lbadethane ve benzeri toplu yagam alanlan igin formule 1O metre ilave edilir....;geklindedir.

Yeni Yaprlacak Kutahya-Tavganlr Yuksek Basrn9 Dogalgaz Boru Hattt Projesinin Andtz Mahallesi 119
ada 131 ve 142 parsel alanlartnrn guney batr kesiminde bulunan 15 metrelik yol alant igerisinde olacak gekilde
duzenlenmesi ile ilgili degigikli0in Qinigaz Dogalgaz A.9. Mudurlugu'ne iletilmesi, Dumtuptnar Universitesi
Merkez Kampustr ile lnkoy Mahallesi Toplu Konut Alanlan arastndaki Oolgeae Botag Dogalgaz Boru Hattt ve
Alanlarrnrn lmar Planlartna aktafllmasr ve Kirazptnar Mahallesi 147 ada, Parmakoren Mihallesi 42OS ada ve
lnk6y Mahallesi 5146 adalarda bahge mesafelerinin Y0netmelikte belirlenen kriterlere uyularak dgzenlenmesi
yOnlerindeki 1/'1000 Uygulama lmar Plant degigikliginin 3194 Saytlt lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyalnca
onaylanmasrna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birliOl ile karar verildi.

GUNoEMIN 24. MADDESI
llimiz merkez Guveggi Mahallesi 3774 ada, 1 parsel, alantntn bulundugu bolgede lmar plant degigikligi

konusunun milzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkant, bu konudakl yaztntn slayt gosterisi ile birlikie bilai
verilmesinin ardtndan ve yaptlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez, GUveggi Mahallesi 3774 ada I parsel alanrnrn bulundugu bolgede lmar planr degigiklioi
miiracaat konusu g0rugUldU, yaptlan gorugmeler sonunda,

Guveggi ve Okgu Mahalle MuhtarlrOrnrn 3774 ada 1 parsel alantntn bulunduou bolge ile ilgili olarak
03.03.2017 tarih 1151 kaytt numaralr dilekgesi: 'Kutahya ll Merkezine ba$lt Okgu ve cuveggi Mahalleleri olarak,
iki mahalle arastnda uygun gorulecek bir alana ortak spor tesisi yaptlmastnt istiyoruz. Bu noktada talep ettigimiz
yer ekte bilginize sunulmugtur. lki mahallemize spor tesisi kazandtnlmast noktastnda yaptlacak gahgmalai igin
gimdiden tegekkUr eder, gere!ini bilgilerinize atz edeiz." geklindedir.

. Guveggi Mahallesi 3774 ada 1 parsel alanrnrn bulunduou bolge 1/5OOO Naztm ve 1/1000 Uygulama
lmar Planlarrnda; Park, Yol ve Belediye Hizmet Alanr (ldari, Sosyal ve KUlturel Merkez) Hmax:16.50 m{4 kat)
TAKS:0.50 KAKS:2.00 Serbest Nizam lejanth alanlarda kalmaktadtr. Diger taraftan Belediye Meclisinin
01.1 1.2016 tarih 354 sayrh karan ile Bolcek Mahallesi, 3944 ada 'l parsel bolgesinde Botanik Parkr
duzenlenmesine yonelik ilave lmar Planr onaylanmlgtr. Soz konusu ilave imar plant, Okgu ve Guveggi Mahallesi
lmar planlartntn dtgtnda kalmaktadrr. llgili mevzuatta Botanik Parkt alanlan da kigi bagrna aynlan i0 m2 yegit
alan igerisinde degerlendirilmektedir.

Soz konusu Belediye Hizmet Alanr ve guneyindeki Park Alanrnda, Spor Tesisleri Alant Emsal:1.00
Serbest Nizam Yengok:16.50 ve kanal lejanth alanlar duzenlenmesi, bu alanrn battstndaki park alantnda da
Belediye Hizmet Alanr (ldari, Sosyal ve Kiilturel Merkez) Hmax:16.50 m.(4 kat) TAKS:0.50 KAKS:2.00 Serbest
Nizam lejantlt alan duzenlenmesi y6nlerindeki 1/'1000 Uygulama lmar Planr degigikligi ile bu Uygulama imar
planl de0igikligindeki fonksiyonlarrn nazrm imar planlanna aktanlmast yon0ndeki naztm imar plant degi$ikliOinin,
3194 Sayrh lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca onaylanmastna,

Paalan 6.474 m2 lik yesil alana kar9rlrk olmak Uzere de, Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 354
saylll karart ile Bolcek Mahallesi, 3944 ada 1 parsel bolgesinde duzenlenen Botanik Parkt ilave imar planrnda
6.474 m2lik sahanrn kargrlrk g0sterilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birliOi ile karar verildi.

GUNDEMIN 25. MADDES|
llimiz merkez lnkdy Mahallesi, O ada, 5401 parsel bOlgesinde, imar plant degigikligi konusunun

mUzakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr, bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu vei
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llimiz merkez, lnk0y Mahallesi, 0 ada, 5401 parsel bdlgesinde, imar planr degigiklili dosyasr incelendi,
yaprlan g0rUgmeler sonucunda;

lnkOy Mahallesi kuzeyi ile 2. OSB alanr arasrndaki, 5401 no.lu parsel bolgesinde, KU9Uk Sanayi Sitesi
Alant, Keresteciler KugUk Sanayi Sitesi Alanr, Konut Drgr Kentsel Qaligma Alan], Konut Aljnlarr ve 

-kentset,

sosyal, teknik altyapr alanlarr olarak imar planlarr bulunmaktadrr.

_ Belediye Hizmet Alanr (Hafriyat- Geri Donugum ve Depolama Alanr) lejandlr alanrn dogusunda bulunan
2 adet Konut Dtgr Kentsel Qahgma Alanr (Serbest Nizam, TAKS aranmayacaktrr. KAKS:1.00, iengok:g.Sg m (2
kat)) lejandlt.alantn KugUk Sanayi SitesiAlanr (Yengok:9.50 metre (2 katj, Serbest Nizam) olarak duzenlenmesi,
]! madde lmar Uygulamast Yaptlacak Alan Srnrirnrn dUzenlenmesi yonlerindeki Nazim ve Uygutama lmai
Plant de$igikli$inin, 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyairnca onaytanmasrna, ig-aiele yaprlan
oylama sonucunda oy birlili ile karar verildi.

GUNDEMIN 26. MADDEs|
llimizin muhtelif yerlerinde bulunan isimsiz parklara isim verilmesi konusunun mUzakeresi, oldugunu

belirten Meclis Bagkant, bu konudaki yaztntn slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan
mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Itimizin muhtelif yerlerinde bulunan isimsiz parklara isim verilmesi konusunun daha detayl incelenmek
Uzere Aragtlrma ve Tantttm Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlili ile
karar verildi

oUruoeruin 27. MADDESI
2017 Ytlt Ek Odenek konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr, bu konudaki yazrnrn

slayt gosterisi ile birlikte bilgiverilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;
Qevre ve $ehircilik Bakanh$r ve Kiitahya Belediyesi arasrnda 02112t2014 tarihinde imzalanan protokol
kapsamtnda KUtahya lli stntrlan iginde 6306 sayrlr kanun kapsamrnda belirlenen rezerv yapr alanrnda yaptmtna
devam ed.ilen, KUtahya Parmakdren Toplu Konut iginde kullanrlmak uzere, O7lO3l2O17 tarih ve 91 sayrtr Meclis
Karart ile lller Bankast A.$' den 332.000.000,00 TL kredi kullanrlmasrna karar verilmig olup;

Mahalli ldareler BUtge ve Muhasebe Yonetmeligi'nin 3T.maddesi geregince, lller Bankasr A.g'nin
Y6netim Kurulu karartna takiben 2017 ytr iginde kullanrlacak olan 120.OOO.OOO,O0 TL krsmr igin, Fen lgleri
Mudurlugu bUtgesine kargrh$r finansman gOsterilerek 'ek 6denek' yaprlmasrna ve ek odenek (ek butge)
cetvelinin aga$tda belirtildi$i gekliyle aynen kabulUne igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.

KUTAHYA BELEDIYESIzoTI MALIytLI EK ODENEK cETVELI
FINANSMAN

EK
KOD AciKLAMA EK ODENEK

BUTCESi
118 211 lller Bankasr Borglanma 120.000000,OC

TOPLAM 120.000.000,00

3iDER CETVELl
KURUMSAL

S:NIFLANDIRM
A

BIRIM FONK.KOD FIN.KOD 巨KON.SINF cヽIKLAMA
EK ODENEK
BUTcES:

46 43 2 31

FEN lsLERI
ⅥUDURLU0
」

04.4.3 5 0605 Dioerle‖ 120000.000,00

「 OPLAM 120.000.000,00

u Kutahya Belediyesi 2017 Ma‖ Y:|:Ek Odenek cetve‖ 120.000.000,00 TL.(YuzyirmimilyonttL)olarak
teklif ed‖mistir
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GUNDEMIN 28. MADDESI
Su sayaglarr satlg fiyatlan ile yeraltr qop konteynerlerinin sattg fiyaflanntn belirlenmesi ve Belediyemiz

2017 ytlt Gelir Tarifeleri 'ne eklenmesi konularrnrn muzakeresi, oldulunu belirten Meclis Bagkant, bu konudaki
yazlnln slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan mozakerelerden sonra, konuyu oya sundu
VC;

Belediyemiz, damga suresi dolan veya anzalanan soguk su sayaglannt abonelerin talep etmeleri
halinde, Su 

-ve 
Kanalizasyon lgleri Mudorlugunce satrn alrnan sayaglarla deligtirmekte olup; deligtirilen su

sayag sattg fiyatlanntn;

a) 314 110 mm Soouk Su Sayacr rekorsuz 3O,OO TL + KDV
b) 3/4 190 mm Soluk Su Sayacr rekorsuz 34,00 TL + KDV
c) 112 165 mm Soouk Su Sayacr rekorsuz 32,00 TL + KOV
d) 112 150 mm Soouk Su Sayacr rekorsuz 32,00 TL + KDV olarak uygulanmastna;

Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih ve 175 sayrh karan ile en az 24 dairelik sitelerde zorunlu hate
getirilen, Sevre Koruma ve Temizlik lsleri MudurloOunce takibi yaptlan, yeralh gop konteynerlerinin satt$
fiyatrnrn KDV dahil 15.000,00 TL (OnBegBinTorkLirasr) olmasrna;

Belediyemiz 2017 Ytt Gelir Tarifesine eklenmelerine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birlioi ile
karar verildi.

Gundem maddelerinin tamamlandrgrnr belirten Meclis Bagkant, altnan kararlann haytrh olmast
temennisi ile uyelere ve misafirlere tegekkur edip oturumu kapattt.

話儡 m
Omer Faruk DURMAZ
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