
Belediye Meclisimiz; 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagrdaki gundem
maddelerini goruqmek uzere 4. donem 6. olagan toplanttsr, Belediye Meclis l.Bagkan Veiili-Nuri etTlN,in
Bagkan|glnda 06.06.2017 Salr gunu Saat: 18.30'da Belediye K0ltur Sarayr Meclis Salonunda, uyelerden,

1-]rehmet ozDoGAN, 2-Gatip GULTEKIN, 3-Cafer cihat 
'cEyLAN, 

4-Banu AKALTNOGLU, S-Hatit oluz
ATAKAN, 6-Ebubekir ERDoGMU$, 7-Mustafa AyDtN, 8-Fatma GUL,g-Furkan ytLMM. 10-Mehmet Naci
PEKCAN, '11-Ramazan YlLDlRtM, 12-Prnar AKBULUT, 13-setim DURMM, 14-Muhammed lkbal GUNDEM,
1s.MUrAt HASER, 16.SAIih OZDEN, 1 Z-ENVET ERDOGAN, 18-AhMEt ULUCA, '1g-NEdiM DELEN, 2O-CEMAI
AYDIN, 2'l-Yusuf SOKMEN, 22-Erol MERCAN, 23-l\ilustafa EROL, 24-Ahmet UYGAR'rn igtirakleri ile yaprtdr.

Co$unlu$un bulundugunu belirten Meclis Bagkant oturumu agtt.
lzin dilekgesi olduounu belirten Meclis Bagkanr, Meclis 0yeleiinden Omer Faruk DURMM, $ule

UYKUN, Azime Nur AKTA$ AKALIN, Serda BAL YlLDIZ, Gulgah ARIKAN AKANDERE'nin izin ditekgeleiinin
okunmaslndan sonra, izinli sayrhp sayrlmamasrnr oya sundu ve izinli saytlmalanna oy birligi ile karar verildi.

Giindeme ilave edilmesi istenilen onergeler tek tek okundu ve ;
- Alipaga Mahallesi, 5 pafta, 46 ada, 88 no.tu parsel atanryta itgili imar planr degigiklioi,
- Kutahya Spor KulubU'ne 200.000 TL'lik nakdi yardrm yaprlmasl konulanntn gitndeme alrnmasrnda

igaretle yaprlan oylama sonucunda, gUndeme altnmastna oy birligi ile karar verildi.

Bilgilendirme;
- Qevre ve 9ehircilik Bakanhgr, Avrupa Birligi Yatrnmlafl Daire Bagkanllgt, Avrupa Birlili Katrtrm Oncesi

Mali Yardlm Aract (lPA) Programr kapsamrnda Kutahya Atrk Su Antma Tesisi prolesi ile ilgili 15-19 Mayts 2017
tarihleri araslnda Polonya'ya ve 22-24 Mayrs 2017 tarihleri arasrnda Almanya'da gergekiegtirilmig olan teknik
inceleme gezisine ln$aat Muhendisi Murat YENIDoGAN, Etektrik Teknikeri Mulmmer Flgxlti ve uatina
MUhendisi Serhat MU$TUER'in yurt dtst gOrevlendirilmesinin ve;

- 5393 sayrll Belediye Kanunu'nun 49. Maddesinin 2. Frkrasr geregi "Biim madarlld0 ve (ista yane ci
kadrolanna yaptlan atamalar ilk toplanttda Betediye Meclisinin bilgisine sunulu,/' hijkmuns istinaden, Serkan
OZTUNA'nln Destek Hizmetleri Muduru olarak gorevlendirilmesi konulan meclisin bilgisine sunuldu.

GUNDEMiN,I. MADDESi:
Kutahya merkez l. Organize Sanayi Bolgesi Mutegebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek uzere 5

asil, 5 yedek Uyenin segimi konusunun miizakeresi, oldugunu belirten meclis bagkant bu konudaki yaztnrn slayt
gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve,

4562 Sayrlt Organize Sanayi Bdlgelerj Kanunu'nun T.maddesi ve Organize Sanayi Bolgeleri Uygulama
YOnetmeligi'nin l2.maddesi uyafl nca;

27.07 .2017 tarihinde gorev suresi dolacak olan, Kutahya Merkez Organize Sanayi Bolgesi Mute$ebbis
Heyetinde, Belediyemizi iki yrl siire ile temsil edecek MUtegebbis Heyeti'ne, yaprlan aglk oylama sonucunda;

1) Kamit SARAQOGLU,
2) Mehmet Naci PEKCAN,
3) Ebubekir ERDOGMUg,
4) Selim DURMAZ,
5) Mehmet OZDOGAN ASiL aiye otarak,

1)Mustafa AYDIN,
2)Omer Faruk DURMAZ,
3)Prnar AKBULUT,
4)Cafer Cihat CEYLAN,
s)Muhammed lkbal GUNDEM'in YEDEK i.iye olarak, segilmelerine igaretle yaprlan oylama sonucunda

Sa|ih OZDEN, Enver ERDOGAN, Ahmet ULUCA, Nedim DELEN, Cemal AYbIN, yusut SoKMEru, erol
MERCAN, Mustafa EROL, Ahmet UYGAR'|n gekimser oylaflna kar$rltk oy goklugu ile karar verildi.

GUNDEMiN 2. MADDES|:
Kutahya merkez ll. Organize Sanayi Bolgesi N4utegebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek Uzere 5

asil, 5 yedek uyenin segimi konusunun m0zakeresi, oldugunu beli(en meclas bagkant bu konudaki yazrntn slayt
gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

4562 Saylll Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu'nun 7 maddesi ve Organize Sanayi Bolgeleri Uygulama
Yonetmeligi'nin'l2.maddesi uyafl nca;
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22.06.2017 tarihinde gorev suresi dolacak olan, Kutahya Merkez ll. Organize Sanayi Bolgesi
Mutegebbis Heyetinde, Belediyemizi iki yrl siire ile temsil edecek Mijtegebbis Heyeti'ne, yaptlan agtk oylama
sonucunda;

1)Kamil SARAQOGLU,
2)Cafer Cihat CEYLAN,
3)Galip GULTEKIN,
4)BanU AKALINOGLU,
5)Muhammed lkbal GUNDEM ASiL iiye otarak,

1)Furkan YILMM,
2)Fatma GUL,
3)Ramazan YlLDlRlM,
4)Selim DURMAZ,
S)Ebubekir ERDOGMU$'un YEDEK Uye olarak, segilmelerine igaretle yaprlan oylama sonucunda

Sa|ih OZDEN, Enver ERDO6AN, Ahmet ULUCA, Nedim DELEN, Cema| AYDIN, Yusuf SOKMEN, EroI
MERCAN, Mustafa EROL, Ahmet UYGAR'rn gekimser oylanna kargrlrk oy goklugu ile karar verildi.

GUNDEMiN 3. MADDESi:' 
2017 yrh igerisinde alrmr planlanan 1 Adet Kamyonun 2017 Yfi Tagrt Cetveline ilave edilmesi ve 2017

Tagrt Cetvelinde olan ve sehven yazrlan Kamyonet Akaryakrt Tankerinin 'Kamyon Akaryakrt Tankeri' olarak
degigtirilmesi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve,

2017 Mali Yrlr Butgesi'nin tagrt cetvelinde olmay!,2017 yrlr igerisinde alrmr planlanan 'l Adet Kamyonun
2017 Yth Tagrt Cetveline ilave edilmesine ve 2017 TaSrt Cetvelinde sehven yazrlan Kamyonet Akaryakrt
Tankerinin, "Kamyon Akaryakrt Tankeri" olarak deoistirilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile
karar verildi.

GUNDEMiN 4. MADDES|:
Belediye hizmetlerinde kaliteyi ve verimi artrrmak, takip ve kontrolu saglamak ve hizmet htztnt arttrmak

amacryla Muhtarhk igteri MAdArlUgU ihdas edalmesi, butge teklifinin onaylanmasr, aktanlmasr, ve ayflca
koordine mUdUrluou Bastn Yaytn ve Halkla llitkiler MUdtirlugu tarafrndan 2018 yrlr butge ve performans
programt haztrltklan ile galrsma yonetmeliglnin hazrrlanmasr konusunun muzakeresi, oldugunu belirten meclis
bagkant bu konudaki yaztntn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden
sonra, konuyu oya sundu ve;

Koy ve Mahalle muhtarlrklafl; Ulkemizde demokrasinin geligmesine katkrda bulunurken yonetime

kattltmt saglamantn da Onemli araglaflndan biridar. L4uhtarhklann, vatandallafl mrzrn kolay ve hlzlt bir gekilde

ula$tp sorunlaflnt dile getirdigi en yakrn yonetim kademesi olmasr itibariyle de kamu hizmetlerinin
yUrUtUlmesindeki rolii btlyuktur. Bu anlayrgla kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve guvenli bir gekilde sunulmasl,
sorunlann en ktsa surede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarlafln etkinlik ve islevlerinin artrfllarak taleplerinin
sonuqland rfl lmasr amactyla 20.02.2015 tarih ve 2015/8 sayrlr lqisleri Bakanlrgr Genelgesi esas alrnarak,
10.04.2015 tarih ve 28968 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanarak yururluge gien, " Belediye ve BaAh Kuruluqlan
ile Mahatli ldare Birlikleri Norm Kadro llke ve Standarllarna Dair YOnetmetikte Dedigiklik Yaplmasna llitkin
Yan etmel iK' hukUmleri gergevesinde,

15.07.2017 tarihinden gegerli olmak uzere " Muhtarhk igleri Miidurlugti'niin" kurulmastna / ihdastna

ve btrtgesinin olugturu lmas rna;
Bu esaslar gergevesinde hazlrlanan ve ek-1'de sunulan kadro ihdas cetveli ( I saytlt cetvel) ile ek-2'de

sunulan gider odenek Cetveli Butge Teklifinin aynen kabuliine,
73.500,00 TL'nin (Yetmigi.igbinTUrkLirasrnrn) 09.01.01.01 Personel giderlerini karSrlama yedek

Odeneoinden allnarak ek-2'de sunulan Muhtarlrk lgleri NlUdUrlUgU gider odenek cetvelindeki ekonomik kodlara

aktanlmastna ve aynca koordine mUdUrlUgU Basrn Yayrn ve Halkla iligkiler MtrdorlUou taraflndan 2018 yrlt

butge ve performans programt hazrrltklan ile galgma yonetmeliginin hazrrlanmastna igaretle yapllan oylama

sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 5. MADDES|:
Belediye hizmetlerinde kaliteyi ve verimi artrrmak, takip ve kontrolu saglamak ve hizmet hlzlnl artrrmak

amacryla Genglik ve Spor Hizmetleri MUdAilUgA ihdas edilmesi, butge teklifinin onaylanmast, aktarllmasr, ve

aynca koordine m0durlugu KUltUr ve Sosyal igler Mudurlugu tarafrndan 2018 yrll butge ve performans programl

hazrr|klarr ile galtima yonetmeliginin hazrrlanmasr konusunun muzakeresi, oldugunu belirten meclis ba9kanl bu

konudaki yaztntn slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mozakerelerden sonra, konuyu

oya sundu ve;
10.04.2015 tarih ve 28968 saytlt Resmi Gazetede yayrmlanarak yUrUrluge gien "Belediye ve Badlt

Kuruluglart ile Mahalli ldare Birlikteri Norm Kadro ltke ve Standartlanna Dair Yanetmelikte Degigiklik

Yap masna igkin YAnetmelik' hukumleri gerqevesinde; toplumsal cinsiyete duyarlr, hak temelli, butuncul ve
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yapma bilincinin kazandtrtlmasr igin gerekli olan sportif etkinliklerde bulunmak, KUtahya'da sporu bir yagam
bigimi haline getirmek, yagam boyu spor kUltUrUnU yaygtnlagtrrmak ve etkin krlmak amacryla,

15.07.2017 tarihinden gegerli olmak uzere " Genglik ve Spor Hizmetleri Miidiirliigii'nUn"
kurulmasrna/ ihdasrna ve bUtgesinin olugturulmastna;

Bu esaslar gerEevesinde hazrrlanan ve ek-1'de sunulan kadro ihdas cetveli ( I sayrlr cetvel) ile ek-2'de
sunulan gider Odenek Cetveli BUtge Teklifinin aynen kabul0ne,

73.500,00 TL'nin (YetmigUgbinTi.irkLirasrntn) 09.01.01.01 Personel giderlerini kargrlama yedek
Odenelinden ahnarak ek-2'de sunulan Genglik ve Spor Hizmetleri Miid[rlUgU gider ddenek cetvelindeki
ekonomik kodlara aktarrlmasrna ve aynca koordine mUdUrlUSU KUltUr ve Sosyal lgler MUdUrlU$u tarafrndan
2018 yrlr bUtge ve performans programr hazrrlrklarr ile galrgma yOnetmeli$inin hazrrlanmasrna igaretle yaprlan
oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 6. MADDESi:
Belediye hizmetlerinde kaliteyi ve verimi artrrmak, takip ve kontrolU sa$lamak ve hizmet htztnt arttrmak

amacryla Mezarhklar Mtidiirlilgii ihdas edilmesi, bUtge teklifinin onaylanmasr, aktanlmasr, ve aynca koordine
mUdUrlU$U Sa$hk lgleri MUdUrlU$U tarafrndan 2018 yrlr bUtge ve performans programr hazrrlrklarr ile galrgma
y0netmeli$inin hazrrlanmasr konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten meclis bagkanr bu konudakiyaztnrn slayt
gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

10.04.2015 tarih ve 28968 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak yUrirrlUge giren "Belediye ve BaQlr

Kuruluglan ile Mahalli ldare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlanna Dair Ydnetmelikte DeQigiklik
Yaptlmaana ltigXin VOnetmeliK' hUkUmleri gergevesinde; Belediye srnrrlarr igerisinde mezarlrk alanlarr tespit
etmek, mezarhklar tesis etmek, igletmek, iglettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yurutmek, mezarltklartn baktm,
onanm ve temizli$ini yapmak veya yaptrrmak, mezarlrk igindekiana ve tali yollarrn, su ve aydtnlatma gebekeleri,
mezarlrk girig, gevre ve ig duvarlarrnrn yaprmr, rslahr ve onanm iglerinin yaptlmastnt sa$lamak, mezarltk igi

hizmet binalarrnrn bakrmrnr, onanmtnr yapmak, olugabilecek ihtiyaglar do$rultusunda (gasil hane ve/veya morg
Uniteleri vb.) geligtirmek ve hizmet htztnt arttrmak amactyla;

15.07.2017 tarihinden gegerli olmak Uzere " Mezarhklar Mtidi.irlii$ii'nUn" kurulmastna / ihdastna ve

bUtgesinin olugturulmasrna ;

Bu esaslar gergevesinde hazrrlanan ve ek-1'de sunulan kadro ihdas cetveli ( I sayrlr cetvel) ile ek-2'de
sunulan gider Odenek Cetveli BUtge Teklifinin aynen kabulUne,

73.500,00 TL'nin (YetmigtigbinTtirkLirasrnrn) 09.01.01.01 Personel giderlerini kargtlama yedek

odene$inden alrnarak ek-2'de sunulan Mezarhklar Miid0rlUgU gider Odenek cetvelindeki ekonomik kodlara

aktanlmasrna ve aynca koordine mUdUrlUgU Saghk lgleri MtjdUrlU$ij tarafrndan20lS yrlt bUtge ve performans
programl hazrrlrklarr ile galrgma y6netmeli$inin hazrrlanmasrna iqaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile
karar verildi.

cUruoeuiru 7. MADDESi:
MUlkiyeti Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan tagrnmazlartn tasarruf geklinin belirlenmesi

konusunun muzakeresi, oldu$unu belirten meclis bagkanr bu konudaki yaztntn slayt gOsterisi ile birlikte bilgi

verilmesinin ardrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve,
MUlkiyeti KUtahya Belediyesi'ne ait olan ve aga$rda mahalle, ada ve parsel numaralart belirtilen

tagrnmazlarrn, 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (e) bendi (taynmaz mal altmrna, sattmtna,
takastna, fahsisine. tahsls geklinin deQigtirilmesinde veya tahsls/i bir taynmaztn kamu hizmetinde ihtiyaq
duyulmamast hatinde lahsrsin kaldrrtlmagna; UQ yildan fazla kiralanmastna ve slresl otuz ytlt gegmemek

kaydryla bttnlar uzerinde untrlr ayni hak fesisine karar vermek) gere$ince tasarruf gekillerinin belirlenmesi, satt9,

kat kargrhgr, yap-iglet devret modeli, kira kargrh$r yaprm igi vb. ile ihale edilmesi, gerekli gOrUlmesi halinde
Belediyemizce yaprlmasr, yaptrrrlmasr, bu tagrnmazlarda yaprlan tesis, bina vb. yaprlarrn on ytla kadar kiraya
verilmesi, gerektiginde anlagma, gartname, sOzlegme ve protokol haztrlanmast, imzalanmast vb. tUm hususlar
ve iglemler igin Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na ve Belediye EncUmeni'ne yetki verilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.
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CUruoemiN 8. MADDES|:
Belediyemiz stntrlart igerisinde bulunan hemzemin gegitlerin alt ve Ust gegide d6nUgturulmesi projeleri

igin ortaya gtkan kamulagttrmalarrn Belediyemizce yaprlmasr,5 yrllrk lmar Programrnrn 2017 yrlr dilimine
altnmast konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt g6sterisi ile birlikte
bilgiverilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Devlet Demiryollarr lgletmesi Genel MUdUrlU$U T.BOlge MUdUrlU$U tarafrndan Belediyemiz srnrrlarr
iqerisinde
-5- bOlgedeki hemzemin gegitlerin, alt ve Ust gegide dOnugtUrUlmesi projeleri igin, ortaya grkan kamulagtrrmalar
ile ilgiliolarak;

Belediyemiz ile Devlet Demiryollarr lgletmesi Genel MUdUrlU$U arasrnda imzalanan protokolUn Belediye
taraftndan yaprlacak igler baglrkh 2.2.maddesinin, 2.2.3.a|t maddesinde "Usfgegit yaptm 1ncesinde 3.gahrs ve
diQer kurumlarla ortaya grkan gerekli kamulagttrma iglemlerinin yapilmasr..." denilmekte olup; aynca, Devlet
Demiryollarr lgletmesi Genel MUdUrlUgU T.B6lge MUdUTIUSU, Yol Servis MUdUrlU$UnUn 2910912016 tarih-
E.489716 saytlt ve Demiryolu Bakrm Servis MUdUrlU$UnUn 18/05/2017 larih-E.204030 sayrh yazrlarrnda;
Karayolu Ustgegit koprUsU drgrndaki karayolu yaklagrm yollarrnrn yaprmrna baglanaca$rndan; yukarda yazlr
olan protokol hUkUmleri gere$ince kamulagtrrma iglemlerinin bir an evvel Belediyemizce yaprlmasr
istenmektedir.

Aga$rda mahalle, ada, parsel no.su belirtilen tagrnmazlarrn lmar ve $ehircilik MUdUrlU$Unce
esas alrnarak kamulagtrrma bedellerinin de Belediyemizce kargrlanmasr kaydryla
01.01.2013-31.12.2017 tarihlerini kapsayan 5 yrllrk imar Programrnrn 2017 yrh

d‖imine alrnmasrna sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

MAHALLE ADA NO PARSEL
NO MAHALLE ADA NO PARSEL

NO

LHP 2036 14 Y BEYAZIT 759 8

LHP 2038 4 ALAYUNT 3282 45

LHP 2040 1 ALAY∪ NT 3282 47

LHP 2040 ALAYUNT 3282

LHP 2040 ALAYUN丁 3282 52

LHP 2040 4 ALAYUNT 3282 53

LHP 2040 ALAYUNT 3282 54

LHP 2041 ALAYU NT 3282 56

LHP 2041 16 ALAYUNT 3282 57

LHP 2041 ALAYUNT 3282 58

LHP 2042 5 ALAYUNT 3282 59

LHP 2042 6 ALAYUNT 3282 60

LHP 2042 7 ALAYUNT 3282 61

LHP 2043 2 ALAYUNT 3282 62

BOLCEK 3947 10 ALAY∪ N丁 3288 8

BOLCEK 3951 ALAYUNT 3288 9

BOLCEK 3947 ALAYU NT 3288 10
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BOLCEK 1 ALAYUNT

80LCEK 5 9 ALAYUNT

80LCEK 5 ALAYUNT 3288

80LCEK 5 ALAYUNT

BOLCEK 5 ALAYUNT 3288 34

Y BEYAZIT ALAYUNT

Y BEYAZIT ALAYUNT 3288

Y BEYAZIT 2 ALAYUNT 3289 1

Y BEYAZIT 3 ALAYUNT 2

Y BEYAZIT 552 4 ALAYUNT 3289 3

Y BEYAZIT 552 5 ALAYUNT 3290 8

Y BEYAZIT 552 6 ALAYUNT 9

Y BEYAZIT ALAYUNT 10

Y BEYAZIT 554 ALAYUNT

Y BEYAZIT ALAYUNT 3290

1-5 Yrllrk imar programrnrn
a-Program numarasr , Ek
b-Baglangrg Tarihi
c-Biti9 Tarihi

:01012013
131 122017

Toplam Ma‖ yet          12 305 430,38 TL
Senelere gore yap:lacak illerin bedeltaksimati

2 305 430 38 TL

2-Yaprlacak iglere gore odenekler
Kamulagtrrma: TL.

Srra No Konusu Yeri Y‖ l Bede:i{TL)

1 KamulaStrrma
Yukaflda mahalle adr, ada ve parsel no.su belil1ilen

tagrnmazlann yolda kalan kesimlerinin kamulagtlrllmasl
2017 2305430,38 TL

2013y
2014y111

2015y:ll

2016y
2017 y I

cUNDEMiN 9. MADDES|:

$ehir igi ulagrmda hizmet veren Ozel Halk Otobuslerinin fiyat tarifesine zam yaptlmast yonundeki talep

konusunun mUzakeiesi, oldugunu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrntn slayt gOsterisi ile birlikte bilgi

verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve,

$ehir igi ulagrmda hizmet veren Ozel Halk Otobuslerinin fiyat tarifesine zam yapllmasl yonundekl talep

konusunun daha detayh incelenmek uzere Plan ve Butqe Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yapllan

oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 10. MADDESi:
llimiz merkez Ytldtrrm Beyazlt Mahallesi 93 pafta, 824 ada, 10 parselde bulunan d0kkanln 6n ve yan

bahgesinin kullantlabilmesi igin On kapatma talepleri konusunun muzakeresi, oldugunu belirten meclis ba$kanr

bu ionudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan miizakerelerden sonra,

konuyu oya sundu vei- 
llimiz merkez ytldtnm Beyaztt Mahallesi 93 pafta 824 ada 1O parselde bulunan dukkanln 6n ve yan

bahgelerinin kullantlabilmesi iQin; kat maliklerinin 3i4 n0n noter onayll muvafakat allnarak, binadan itibaren

parsel stntnnt gegmemek koguluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban dogemesine kadar kapall alan

olugturulmayacik gekilde agrlip, iapanrr katlanabilir camlr sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu taraftndan

uygun gorutmesi gartryta ticari amagll kullanrlabilir Seklinde ki koqutun Ekli haritada belirtilen alanlarda

uygulanmastna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birli!i ile karar verildi.

/



GONDEMIN 11. MADDES|:
llimiz merkez 30 Aoustos Mahallesi, 100 pafta,737 no.lu ada, 1 no.lu parsel alanrnda imar planr

degigikligi konusunun mtlzakeresi, oldu!unu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gosterisa ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez 30 Agustos Mahallesi, 1OO pafta, 737 no.lu ada, 1 no.lu parsel alanrnda imar planr
degigikligi muracaat dosyasr incelendi, yaprlan g0rUgmeler sonucunda;

30 Agustos Mahallesi, 100 pafta, 737 no.lu ada, 1 no.lu parsel alanrnda uygulama imar planrnda, 5

metre 0n bahgeli, Termik Sitesi Lokali, Blok Nizam - 4 kat; lejandlr alan yer almrgtrr. TAKS: 0.40 olarak,
uygulanmaktadrr.

737 no.lu ada, 'l no.lu parsel alanrndai 5 metre on bahgeli, "ldari Tesis, Sosyal Tesis, Kultirrel Tesis,
Ticaret; Alanr" "TAKS: 0.60, KAKS (EMSAL): 2.5, Yengok (Hmax): Serbest, Serbest Nizam" lejandlr sahanrn
duzenlenmesine iligkin, uygulama imar planr deoigikligi ile ilgili nazrm imar planr de!igikli!inin; 3194 Sayrlr imar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.

GUNDEMiN ,I2. MADDESi:
llimiz merkez 30 Agustos Mahallesi, 107 pafta, 2098 ada, 1 1 no.lu parsel alanrnda imar planr degigikligi

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 30 Agustos Mahallesi, 107 pafta, 2098 ada, 11 no.lu parsel alantnda imar planr
de0igikligi miiracaat dosyasr incelendi, yaprlan gOri.igmeler sonucunda;

ll Emniyet Mudurluounun 28.04.2017 tarih, (81720).50 sayrlr yazrlan etud edilmigtir. S0z konusu yazrda;

Orman Bdlge Mudurluounun, 10.03.2017 tarih, E.506953 sayrlr ve 14.04.2017 larih, E.772095 sayrlr yazrlartnda,
30 Agustos Mahallesi, 107 pafta, 2098 ada, 11 no.lu parsel alanrnrn guney kesiminde, orman sayrlan yerlerden
gtktrgtntn belirtildigi agrklanarak, ilgili guncel imar durumu belgesi, istenmigtir. Belediye Meclisimizin 05.04.2016
tarih, 148 sayrlr kararryla,..... ldaremize iletilen orman alanlannda, yeiil, yol v.b alanlaflnrnt Orman Bolge
MtidUrlugUnden uygun gOrugun a|nmasrndan sonra uygulanmasr, kavrklrk oldudu dUsUnUldUdUnden: orman
alantntn vaDtlasma olacak oarsellerde olduou durumlarda, Orman Boloe l\4udurlodunden bu oarselde orman
alanl bulunmadtdtna dair oorusun qetirilmesi durumunda bu oarsele ait imar planrnrn avnen uvaulanmasl,
hususlan, uygun gorulmitgtii. Bu nedenle, uygulama imar planlannda soz konusu Belediye Meclis Karartyla
aktafllan orman alanlannrn bulunduou parsellerde, Orman Bolge Mudurliigonden bu parselde orman alant
bulunmadrgrna dair yazrnrn getirilmesi durumunda, o parsele ait uygulama imar planr aynen uygulanmaktadlr.
Ornek olaraki soz konusu 1 1 no.lu parsel alanrna bitigik, 561 ada, 10 no.lu parselin Orman Saytlmayan
yerlerden olmasr, Orman Bolge Modurluounun 24.06.2016 latih, E.1422862 sayrlr yazrlannda belirtildiginden,
561 ada, 10 no.lu parsete iligkin uygulama imar plantna gore, imar (qapl) durumu, duzenlenmigtir.

30 Agustos Mahallesi, 107 pafta, 2098 ada, 11 no.lu parsel alanrnda; Orman Bolge MudUrlugunce en

son 14.04.2017 tarih, E.772095 saytlt yaztlanyla iletilen soz konusu Orman Alanrnrn, Emniyet Mudurlugu ldari

ve Sosyal Tesisleri Alantnda, "Orman Alant" olarak belirlenmesi, parselin guney kesiminde orman slnlrlndan
4.90 m. ile 6.76 m. yapt yaklagma mesafeterinin duzenlenmesi yonlerindeki, uygulama imar plant degigikliginin;
3194 Saytlt lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi

ile karar verildi.

GUNDEMiN 13. MADDES!:
llimiz merkez 30 Agustos Mahallesi, 523 ada, 128 no.lu parsel alanrnda imar planr deoigikligi konusunun

muzakeresi, oldugunu belirten meclis bagkant bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin

ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;
llimiz merkez 30 Agustos l\ilahallesi, 523 ada, 128 no.lu parsel alanrnda imar planl de{igikli!i dosyast

incelendi, yaprlan g0rugmeler sonucunda;
86lgede yol alanlaflntn devamlrltgtntn saolanarak, ulagrmda problemlerin giderilmesi amaclyla, 30

Agustos Mahallesi, 523 ada, 128 no.lu- parsel alanrnda, imar planrnda bulunan Askeri Alanln batl kesiminde,

binalarrn bulunmadtgl sahada; 1 175 m2 Iik yol ve kavgak alanrnrn duzenlenmesine iligkin ldaremizce haztrlanan

imar planr degigiklioi hakkrndaki, Milli Savunma Bakanlr$rnrn 20.04.2017 tarih, 5982 saylll yazrsr etud edilmigtir.

Soz konusu yaztyla, ilgili kriter ve kogullar belirtilerek, imar planr degisikli0inin uygun olaca$r, belirtilmigtir.

Yukalda agtklanan uygulama imar planr degigikligi ile ilgili nazrm imar plant degisikliginin; 3194 Saylh
imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca onaylanmaslna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy bidili ile karar

verildi.

GUNDEMiN .I4. MADDESi:
llimiz merkez Atipaga Mahallesi,7 pafta,67 ada, '1 no.lu parsel alantnda imar planl degigikligi

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten meclis ba$kanr bu konudaki yaztntn slayt gosterisi ile birlikte bilgi

verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve,

∠



llimiz merkez Alipaga Mahallesi, 7 pafta, 67 ada, 1 no.lu parsel alantnda imar plant degigikligi,
mUracaat dosyasr incelendl, yaptlan gOrUsmeler sonucunda,

Turkiye Diyanet Vakfr Kutahya $ubesinin 05.05.2017 tarih, 160.04.03.-122 sayfi yazrsryla talep edilen
imar planr degigikligi etUd edilmigtir. Alipa9a Mahallesl ,7 pafta,67 ada, 1 no.lu parsel alanlnda uygutama imar
planrnda; s'er metre 6n bahgeli, Bitigik Nizam - 8 kat T2 (talebe baglt olarak gerektiginde butun kaflafl ticari
amagla kullanrlabilecek (konut) yaprlagma) ve On bahgesiz Cami lejandlt sahalar yer almrgttr. Camii Alant 232
m' dir.

imar planrnda T2 lejandlr alanda belirlenen yapr yogunlugunu azaltacak gekilde, ingaat ruhsatt
a9amasrnda; yaptlacak binanrn cepheleri ile ilgili idaremizden uygun gortigun alrnmastndan sonra uygulamantn
yapllmasl kaydtyla, batr kesimdeki 5 metrelik 0n bahge alanrnrn sabit tutularak, kuzey kesimdeki 5 metrelik on
bahge alantnrn iptal edilmesi, dogu kesimdeki 5 metrelik on bahge alanrnrn devam ettirilmesi, parselin doou
bol0monde bina taban alanrnrn yola bakan kesimlerinde minamum 19 ve 21.5 metrelerin belirledioi bol0mde
hmax: 2 kat ('1'1.00 metre), parselin dioer bolUmUnde lse hmax: 7 kat (31.50 metre) lejandlanntn belirlenmesa,
Camii alantntn kaldrnlarak parselde " Bitisik Nizam, Ticaret, Lojman, ldari, Egitim, Sosyal, Kulturel, lbadet Yeri,
(ifraz yaptlamaz)" lejandlaflnrn duzenlenmesi, "Parselin dogu kesiminde zemin kat Uzerindeki birinci katta Camii
bolumu minimum br0t 300 m2 olarak gerQeklegtirilecektir. " geklinde plan notunun olugturulmasr, yonlerindeki
uygulama imar planr degi$iklioi ile ilgili nazrm imar planr degigikliginin; 3194 Sayrh lmar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 15. MADDES|:
llimiz merkez Belediye ve Mucavir Alanlaflmrz igerisinde, Dogal gaz boru hatlarr ve alanlannrn

uygulanmasr ve ilgili imar planr de0igiklikleri konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten meclis bagkanr bu
konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu
oya sundu ve;

Belediye ve Mucavir Alanlanmrz igerisinde, Dogal gaz boru hatlan ve alanlarrnrn uygulanmasl ve ilgili
imar planr degigiklikleri muracaat dosyasr incelendi, yaprlan g0rugmeler sonucunda;

Yorurlukteki imar planlaflmrzda; Samlrca Ek Uygulama lmar Planlarr Plan Notlannda, " 10- Do1al Gaz
Boru Hat gAzergahtntn yegil alan olarak kullantlmast amactyla, 15 metrelik yol alant dahilinde, yol kesigimleri
haricinde, otopark giriglerinin de d zenlenerek, hattn gegtigi giizergahta toplamda 2 metrelik yol iQi yeril band
dazenlenmi$tir. Dodal Gaz Boru Hattntn gegtiAi gazergah ta konut, tali ig ve ticaret yapmt igin Kamulagtrma
snnndan itibaren 5m. sag ye 5 m. sol mesafenin rak mas, aftan her kat iQin bu miktara yanm metre ilave
edilmesi kogulu sonucunda, 6'gar metre koruma alanlan belilenmigti. Koruma alanlanntn koordinatlandnlarak
uygulanmas, bu kogullann dider yaptlagma bolgelerinde de aynen uygulanmas zorunludur." ile "BOTAS Ham
Petrol ve Dojal Gaz Boru Hat Tesislerinin Yaptmt ve lgletilmesine Dai Teknik Emniyet ve Qevre YAnetmelidi
hiikamleri, ilgili kriter ve mevzuat kogullan, uygulanacaktL" geklinde, Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih,
143 sayrlr karanyla onaylanan, plan notlan bulunmaktadrr. SOz konusu plan notlaflyla ilgili konular, 22.04.2016
tarih, 1107 sayrlr yazlmrzla, Dogal Gaz lgletmeleri Bolge Mirdi.irlugune iletilmiqtir. Dooal Gaz lgtetmeleri Bolge
Mudurlogunon 13.06.2016 tarah, E.23581 sayrlr yazrsrnda; Belediye ve MUcavir Alanlarrmrz igerisindeki Dogal
Gaz lletim Hatlafl, RMS lstasyonlafl ile ilgili hususlar agrklanarak, Dogal Gaz Hatlarryla ilgili Yonetmelik
kapsamrnda, dikkate alnmasr gereken hususlar, maddeler halinde agrklanmlgtrr. Bu hususlarla ilgili, soz konusu
yazrda, .....bina yaklagrm emniyet mesafelerii "Qapa g0re sol veya kalrcr gUzergah gerit genigligi +imar
mevzuatrna gore bina gekme mesafesi (Belediyenizin belirledioi bina Qekme mesafesi)+ her kat igin 0.5 metre"
formiil0ne gore hesaplanrr.... geklinde, agrklama yaprlmrgtrr. Konu hakkrnda, PlanI Alanlar Tip lmar
YOnetmeliginin , '18. Maddesinde , " s.Yan ve arka bahge mesafelerinin hesabtnda dikkate altnacak kat adedi o
cephede ksmen veya tamamen tabii veya tesviye edilmig zeminin alttnda kalan katlar harig diger katlann
toplam yAksekliginin Uge bAlttnmesi ile bulunur. (2.50) m.'yi agan atuk degerler 1 kal adedine tekabAl eder...,"
hukmU yer almrgtrr. Bu baglamda, dooal gaz hatlanyla ilgili bina yaklagrm emniyet mesafelerindel bir katrn
yuksekligi 3 metre esas ahnarak,2.50 m. yi agan artrk degerlerln de bir kat olarak kabul edilerek a$aorda
agrklanan plan degigiklikleri ve ilgili islemler yaprlmrgtrr.
Botag Dooal Gaz lgletmeleri BOlge Mudurlugunun, 29.06.2016 tarih, E.25930 saytlt yaztst, 18.07.2016 tarih,
E.12155 sayrlr yazrmrz, Bota$ Dooal Gaz liletmeleri Bolge MudurlugUnu n,'18.08.20'16 tarih, E.32428 sayrlr
yazrsr, Botag Dogal Gaz lgletmeleri Bolge MUdtirlugU nnr|,'14.02.2017 tarih, E.6753 sayrlr yazrsr, Botag lzmir
gube MUdUrlUgUnnn 16.02.2017 tarih, E.7192 sayrlr yazrsr, Botag Dogal Gaz lgletme ve Piyasa lglemleri BOlge

MUdUrlugUnUn 20.03.2017 tarih, E.1 1950 sayrlr yazrsr; ettid edilmigtir. Soz konusu yaalatdan , ldaremize iletilen
CD.lerde; sayrsal ortamda belirlenen dogal gaz hatlannrn ilgili alanlannrn olmadr0r, sadece do$al gaz hatlaflntn
hat olarak belirtildigi, bu hatlafln da kayrk oldugu, gorolmUgtur. Bu nedenle, Mahalle Yerlegik Alanlaflnrn imar
planr Qalrgmalan agamasrnda; BOTA$ Dogal Gaz lgletmeleri Bolge Mudurlugunun 05.09.2013 tarih,26854
sayrh yazrlanyla, Belediye ve Mucavir Alanlanmrz igerisinde CD de sayrsal ortamda iletilen tum dogalgaz hatlart
ve alanlan esas ahnmrgtrr.
Belediye Meclisimizin 04.04.2017 tarih, 120 sayrlr karanyla; Dumluprnar Universitesi Merkez Kampusu ile lnkoy
Mahallesi Toplu Konut Alanlan arastndaki bolgede, Dogalgaz Boru Hath ve Alanlartntn Imar Planlartna
aktanlmasr ve ilgili lmar Planr degiQiklikleri uygun gorUlmtigtu. Bu bOlgede, Andrz Mahalle muhtarlt0rnrn
muracaatryla Andrz Mahallesinde geger.l dogal gaz hattrnrn degi$tirilmesi muracaatt; Idaremizce,deseilend^tn, 
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Uygulamalarda herhangi bir problemin olmamasr, hukuksal bir sorunun olugmamasr, dogal gaz
hatlanyla ilgili hususlann mevzuat kapsamrnda guncel olarak gergeklegtirilmesi, uygulamalarda birligin
saglanmasr, amaglanyla; Botag, Qinigaz vb. Kurumlarrn; Dolal Gaz Hatlarr ve RMS lst. vb ilgili tesisleri
hakkrnda kesin proje dncesi, ettid agamasrnda; idaremrzden gOrU$ almasr, Belediye ve Miicavir Alanlanmrz
igerisinde, 05.09.2013 tarih,26854 sayrh yazryla iletilen dolal gaz hatlan ve alanlaflnrn, uygulama imar planr
paftalannda gosterilerek, Tuml Botag, Qinigaz v.b ile ilgili soz konusu hatlafln, "Dogal gaz boru hattt ve alant"
olarak uygulanmasr, Dogal gaz hatlan ve alanlannrn imar planrnda yol, otopark, yegil v.b alanlanntn dtgtndaki
diger bolumlerden gegtigii Qalga Mahallesinde, J24A01B3A pafta, Kuma$ Manyezit Fabrikasr Sanayi ldari ve
Sosyal Tesisleri, Manyezit Fabrikasr Sanayi ldari ve Sosyal Tesisleri, Beton Santrali ve Tesisleri alanlart ile
lnkoy Mahallesi, J24A01D3B - 3C - 3D paftalarda, Porselen -Vitrifiye- Cam Fabrikalan- San. Tes. KDKQA ile
Sosyal Tesisleri Ticari Tesisler, Sanayi Tesisleri, KDKQA aIe Sosyal Tesisleri, Ticari Tesisler alanlaflnda; " DoAal
gaz boru hatlan koruma alanlan ve hattarla ilgili di1er hususlarda, ingaat ruhsatt agamasnda ilgili Kurumdan
gAr\g ahnacaktt." geklinde plan notu duzenlenmesi, Okqu Mahallesinde, Ortaokul ve Lise Alanlarlnda , dooal
gaz hattrntn gegtigi tarafta yapr yaklagma mesafelerinin arttrfllmasr, lnkoy Mahallesi, Eskigehir Karayolu
gevresinde, Konut Drgr Kentsel l9 Alanlafl, LPG Satrg ve Tlcari Tesisler Alanlannda yapl yakla$ma

mesafelerinin dUzenlenmesi, mevzuat geregi , Dogal gaz hatlafl alanlanndan itibaren; 5 metre bina gekme

mesafesi + her kat (3 metre) igin 0.5 metre, toplu yagam (Okul, Hastane, lbadethane ve benzeri) alanlart igin
+10 metre, Olguleri aktanlarak,"Dolal gaz boru hat ve alant" tle gevresi kogullanntn planlanmast, yonlerindeki

uygulama imar plant degisiklikleriyle, dogal gaz hatlanyla ilgili plan notlarrnrn "AOIAS Ham Petrol ve DoQal Gaz

Boru Hattt Tesisterinin Yaptm ve lgletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Qevre YonetmefiAi hakiimleri, dogal gaz

hauanyta itgili kriter ve mevzuat kogullan, uygulanacaktr." gekline don0gtorulmesi, yonlerindeki uygulama ve

naztm imar plant degigikliklerinin; 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyartnca onaylanmaslna igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUNDEMiN 16. MADDESi:
llimiz merkez Hamidiye Mahallesi, Hacrkavaslar Qiftliglne yol oluqturulmasr ile ilgili imar planl konusunun

muzakeresi, konusunun muzakeresi, oldugunu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazlnln slayt gosterisi ile

birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yapllan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Hamidiye Mahallesi, Hacrkavaslar Qiftliolne yol oluiturulmast ile ilgili imar planr yaplmr

dosyasr incelendi, yaprlan g0rugmeler sonucunda;
Hamidiye Mahallesinde, Topgular Qiftlioinin oldugu sahada, konut bolgesi imar planlarr ve bu imar

planlanna kadar yol alanlanna ait; uygulama imar planlarr bulunmaktadrr. Topgular Qiftli$inden, Haclkavaslar

Qiftlioine kadar, 2730 ada bolgesinde, halihazrrda da yol olarak kullantlan sahalarda imar planrnda '10 metrelik

yot itanr olugturulmasr, "Orman Alanndaki yol sahalanyla itgili orman ile ilgili Kurumdan g1rtig. ahnmadan
'uygulama yiplamaz. Derelerin yol gegiglerinde, menfez v.b yaplanntn yaplmasnda, DSI lll. Bolge

Mtidl AAAnden gAr(ig atmacaktr." geklinde plan notunun olugturulmasr yonundeki uygulama imar planlnrn;

3194 Saytlt lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca onaylanmasrna iqaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi

ile karar verildi.

cUNDEMiN 17. MADDESi:
llimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 97, 98 - 18.O.1 pafta, 1463 ada, 3 - 4 no.lu parsel alanlarlnda

imar plant degigikligi konusunun muzakeresi, olduounu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazlnln slayt
gosterisi ile biriikte bilgi verilmesinin ardlndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkezVrldrrrm Beyazlt Mahallesi, 97, 98 - 18.O.1 pafta, 1463 ada, 3 - 4 no.lu parsel alanlarrnda

imar planr degigikliOi, mUracaat dosyasr incelendi, yaprlan gorUsmeler sonucunda;
Esnaf ve Sanatkarlar Odilarr Birli!inin '15.11.2016 tarih, 186 saytlt yazllan, lmar ve Baytndtrlk

Komisyonumuzun 25.01.2017 tarihli, 21.03.2017 tarihli raporlafl etut edilmigtir. Esnaf ve Sanatkarlar Odalarr

BirtiOi;in en son 02.05.20'17 tarih, 186 sayrlr yazrlarryla, imar planr de0igikligi mUracaatl konusu iletilmigtir.

Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, '1463 ada, 3,4 no lu parsellerin bulundugu bOlgede, 1/1000 Uygulama imar

planlnda, Esnaf ve Sanatkarlar Odalan Birligi Sosyal ve idari Tesisleri Alanl (E=1.50)nda; dogu ve batl

i<esimlerden 5'er metre, kuzey kesimden 7 metre, g1ney kesimden ise 22 metre geklinde; yapl yaklaqma

mesafeleri yer almtsttr. 1/5000 Naztm lmar Planrnda ise sOz konusu parsel alanlarlnda ldari Tesis Alanl, Sosyo

- kultorel tesis alanlafl lejandlt saha, bulunmaktadlr.
Hazrrlanan imar ptanr degigikligiyle ilgili, 17.05.2017 tarihinde Belediyemiz Whatsapp hattrndan yaprlan

muracaat etut edilmigtir. Soz konusu muracaatta, krsaca; Metem Tesislerinin igerisindeki (bahqe) yeqil alanda'

dUOUn salonunun yiprlmasr hususunun, yanl$ oldugu agrklanmlgttr. Halbuki, Metem Tesislerinin bahqe

ala-nrnda, imar planlirrnda, yukanda da agtklandrgr gibi, yegil alan bulunmamaktadlr. Yani hazlrlanan imar plant

degigikligi yegii alanda, dUzenlenmemigtir. lmar planr degisiklikleri de Belediye Meclisimizce onaylandrktan

sonra, askr iSlemlerinin tamamlanmaslna muteakip, yUrurluge girebilmektedir'
Krrgrllr Mahallesi,3108 ada, (6.115,79 m2lik) 2'18 no.lu parselin; kayltsrz, Sartslz, bedelsiz olarak



olarak d0zenlenmesi, guneydoou bolumunde 30x50 metre ebatlannda bina taban alantntn da oturabileceoi,
Serbest Nizam - I kat, TAKS aranmayacaktrr, E(KAKS) =0.52, -Yengok ='1O.OO metre tejandh, komgu parslt
srnlrlarlndan 3'er metre yapr yaklagma mesafela, max. 2.883 m'lik "Ticaret Alant" olusturulmast, oluqturulan
Ticaret Alanrna birlegik kesimde de 3 metre yapr yaklagma mesafelerinin belirlenmesi, yonlerindeki uygulama
imar plant deOi$ikligi ile ilgili nazrm imar planr deOigikliginin; 3194 Sayrh lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca
onaylanmastna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birliOi ile karar verildi.

GUNDEMiN 18. MADDESi:
llimaz merkez Ytldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 2656 no.lu adada, imar plant deOigiktigi

konusunun miizakeresi, oldugunu belirten meclis bagkant bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 2656 no.lu adada, imar plant degigikligi muracaat
dosyasr incelendi, yaprlan gOrUgmeler sonucunda,

Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 2656 no.lu ada, 1 no.lu parselde imar planr degigikligi talebini
iQeren, 23.03.2017 tarih, 1495 kayrt no.lu dilekge etud edilmigtir. lmar planrnda Aynk Nizam - 4 kat lejandlt
konut alanr yer alan 2656 no.lu adada; ada ayrrma gizgisinin iptaline yonelik, uygulama imar planr degigikliginini
3194 Sayrh lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca onaytanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi
ile karar verildi.

GUNDEMiN 19. MADDES!:
llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 19.N.1 pafta, 4365 ada, 1 no.lu parsel alanrnda imar planr

degigiklioi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten meclis bagkant bu konudaki yaztntn slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 19 N.1 pafta, 4365 ada, 1 no.lu parsel alanrnda imar planr
degigikligi, mUracaat dosyasr incelendi, yaprlan gOrUgmeler sonucunda;

Yrldrnm Beyazrt Mahallesi Muhtarhgrnrn 30.03.2017 tarih, '16'18 kayrt no.lu muracaatrnda, Mahalle
Sakinlerinin isteoinin, Yasin Sokagrn devamhlgrnrn saglanarak, Abdurrahman Karaa Bulvanna agrlmasrnrn,
oldugu agrklanmlgtlr.

ll Milli E$itim MudUrluoUnUn 16.05.2017 tarih, /7062915 sayrh yazrsryla da uygun gorulen, 15 metrelik
yolun devamhlrgrnrn saolanarak 30 metrelik yolla baglantrsr igin,4365 ada, 1 no.lu parsel alanrndaki E$itim ve
Sosyal Donatr alanrnda 15 metrelik yol alanrnrn duzenlenmesi, 12 metrelik yol alanrnrn da E$itim ve Sosyal
Donatr alanrna dahii edilmesi yonlerindeki uygulama imar planr degigikligi ve ilgili nazrm imar planr de$igikli$inin:
3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna ve:

Plan degisikliginin yUrUrlUge garmesinden sonra, imar planr de$igikli$iyle 4365 ada, 1 no.lu parselde,
yeni olugan yol alanrnrn, imar planr degigiklioiyle E0itim ve Sosyal Donatr Alanrna dahil edilen yol alanryla; bedel
ve alan farkr gozetmeksizin ba$abag trampa edilmesine, bu hususun gergeklestirilmesi igin, Belediye Bagkanr
ve Belediye Encumeni'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi rle karar verildi.

GUNDEMIN 20. MADDESi:
llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesl, 18.0.3, 18.O.4 paftalarda, kanal gevresinde imar planr

degigiklikleri konusunun muzakeresi, oldugunu belirten meclis ba$kanr bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yrldrflm Beyazrt Mahallesi, 18.O.3, 18.O.4 paftalarda, kanal gevresinde imar planr

de0isiklikleri muracaat dosyasr incelendi, yaprlan g0rugmeler sonucunda;
Dumluprnar Mahalle Muhtarlrgrnrn 09.05.2017 latih,2341 kayrt no.lu muracaatr, ettrt edilmigtir. Yrldrnm

Beyazrt Mahallesi, 18.O.3, 1 8.O.4 paftalarda, kanal gevresindekl sahalarda; toplamda park alan miktan
degigtirilmeden, '10 metrelik yollann devamlrlrgrnrn saglanmasr amacryla, 10 metrelik yollann park alanlannda
duzenlenerek 24 metrelik yolla baglantrlannrn saglanmasr, 5 metrelik yolun ta9rt trafigi girmeyecek Sekilde
belirlenmesi, park ve yol alanlaflnrn duzenlenmesi; yonlerindeki uygulama imar planr degigikliklerinin; 3194
Sayrh lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile
karar verildi.

GONDEMiN 21. MADDESi:
llimiz merkez Siner Mahallesi, 16.O.ll pafta, 1'13 ada, 1 no.lu parselle ilgili imar planl degigikligi

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten meclis bagkant bu konudaki yazlnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Siner Mahallesi, 'l6.O.ll pafta, 1 13 ada, 1 no.lu parselle ilgili imar plant deoigikligi
muracaat dosyasr incelendi, yaprlan gorugmeler sonucunda;

20.04.2017 tarih, 2039 kayrt no.lu dilekqeyle, Siner Mahallesi, 16.O.ll pafta, 113 ada, 1 no.lu parsel

alanrnda ada ayrrma gizgisinin iptal edilmesi ve T2 lejandrnrn eklenmesine iligkin imar planr degisikligi muracaatr
yaprlmrgtrr. Uygulama imar planrnda, 'l no.lu parsel alanrnda, Ayrtk Nizam 4 kat, TAKS: 0.35, KAKS: 1.40
lejandh konut alanr yer almrgtlr.

'1 13 ada, 1 no lu parselde T2
olmad r0rndan, talebin reddine;

duzenlenmesine iligkin imar plant degigikligi; ada bazlnda

lt177



- 113 no.lu adada, ada ayrrma gizgisinin iptal edilmesine ydnelik uygulama imar planr degigikliginint 3194
Sayrlt imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucundi oy birlili
ile karar verildi.

GUNDEMiN 22. MADDESi:
llimiz merkez Yrldrflm Beyazrt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 1011 ada kuzeyinde imar plant degigikligi

konusunun muzakeresi, oldulunu belarten meclis bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan mozakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 1011 ada kuzeyinde imar planr deoigikligi
mUracaat dosyasr incelendi, yaprlan gorugmeler sonucunda;

24.05.2017 tarih, 2596 kayrt no.lu dilekge etut edilmigtir. Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 1011
ada kuzeyinde Qocuk Bahgesi alanrnda yol alanr dUzenlenmeslne iligkin imar planr degisikligi talebi; aktif yeqil
alan sistemi bozuldugundan, yogunluk arttrgrndan dolayt talebin reddine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy
birligi ile karar verildi

GUNDEMiN 23. MADDESi:
llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 109 pafta, 688 ada, 42, 43 ve 45 no.lu parsellerle ilgili imar

planr deoigikligi konusunun muzakeresi, oldu0unu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinln ardrndan ve yaprlan mi.jzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 'lOg pafta, 688 ada, 42, 43 ve 45 no.lu parsellerle ilgili imar
planr degigikligi konusunun daha detaylr incelenmek Uzere lmar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 24. MADDESi:
llimiz merkez $.$. Dumluprnar Mahallesi, J23b04d3b pafta,3436 ada, 69 parsel alanrnda imar planr

degigikligi 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 $.$. Dumluprnar Mahallesi, J23b04d3b pafta, 3436 ada, 69 parsel alanrnda imar plant

deoisikligi konusunun daha detaylr incelenmek Uzere lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 25. MADDESi:
llimiz merkez Evliya Qelebi Mahallesi, Hasan Polatkan Caddesi ile Eken Paga Caddesi'nin kesigtigi

kavgak bolgesinde imar planr degagikligi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten meclis bagkanr bu konudaki
yaztnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verihesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu
ve,

llimiz merkez Evliya Qelebi Mahallesi, Hasan Polatkan Caddesi ile Eken Paga Caddesi'nin kesigtigi
kavgak b0lgesinde imar planr degiiikligi, dosyasr ancelendi, yaprlan g0r0gmeler sonucunda;

Evliya qelebi Mahallesi, Hasan Polatkan Caddesi ile Eken Paga Caddesi'nin kesigtigi kavsak
bolgesindet halihazrr durum dikkate alrnarak imar planrnda ta9rt kafigi alanlaflnrn, yaya yolu, kaldlrlm
sahalannrn, refuj ve donel kavgak alanlannrn duzenlenmesine yonelik uygulama imar planr degigikliginin; 3194
Sayrl lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile

karar verildi.

GUNDEMiN 26. MADDESi:
llimiz merkez Yoncalr Mahallesi, l23c22d2c-3b paftada, yol ve kavgak alanlan duzenlenmesine yonelik

imar planr degigikligi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrntn slayt
gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yoncalt Mahallesi, l23c22d2c-3b paftada, yol ve kavgak alanlan duzenlenmesine yonelik

imar planr degigikligi, muracaat dosyasr incelendi, yapllan g0rugmeler sonucunda;
Fen lgteri M0dUrlUgU'nUn 11.05.2017 tarih ve 1036 sayrh yazrsr etud edilmigtir. Yoncah kuzey bolgesi

imar planlan 06.09.2011 tarih ve 358 saytlt Belediye Meclis karan ile onaylanmrgtrr. S0z konusu imar
planla nda kuzeybatt kesimde bulunan park, yeqil alan ve otopark lejandlr alanlarda yol alant, yol alanl refui

bOlUmU ve kavgak alanlan dUzenlenmesi; azalan park alanrna kargrhk Mekansal Planlar Yaptm Yonetmeligi'nde
belirtilen hizmet etki alanl iginde egdeger miktarda alan igin, otopark alanrndan geriye kalan sahanln park

lejandh alana d6nUgtUrUlmesi; "Park alantnda minimum 25.890 m2 yeral\ otoparkt yaptlacakttr." plan notu

otugturulmastna yonelik imar planr deOigikliginin; 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarlnca
onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 27. MADDESi:
llimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 39 pafta, 437 ada, 18 parsel alanrnda imar plant degisikllgi

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten meclis bagkanr bu konudaki yaztntn slayt gOsterisi ile birlikte bilgi
sonra, konuyu oya sundu ve;verilmesinin ardrndan ve yaprlan m
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llimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesl, 39 pafta, 437 ada, 18 parsel alanrnda imar plant degisikligi
konusunun daha detaylt incelenmek Uzere lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaptlan

oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GIiNDEMiN 28. MAODESi:
llimiz merkez Yoncalt Mahallesi, J23b02b1b3 pafta, 339 ada, 1 parsel alantnda imar plant degigiklioa

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 Yoncah Mahallesi, J23b02b1b3 pafta, 339 ada, 1 parsel alanrnda imar plant degisiklioi,
muracaat dosyasr incelendi, yaprlan g0rugmeler sonucunda,

Kutahya ll Ozel ldaresi'nin 29.03.2017 tarih ve 3420 sayrlr yazrsr etut edilmigtir. Yoncalt Mahallesi,

J23bO2b1b3 pafta, 339 ada, 1 parsel alantnda imar planrnda Park le.iandlr alan bulunmaktadrr. Sdz konusu

alanrn Ticaret Alanr, Bitigik nizam 2 kat, Hmax: 8.00 m. (Bina yaptlmas halinde 3 metre bah?e mesafesl
uygulanacak r.) lejandlt alana dontigturolmesi; azalan park alanr ve artan yoounluk karslltgrnda Yoncalr

Mahallesi, 352 ada, I parsel alanrnda Agaglandrfllacak Alan lejandh sahada Park alant duzenlenmesine yonelik

imar planr degigikligi; Enne Mahallesi, 207 ada,4 parsel no.lu,64.998,74 m2 yuzolgumlu taqrnmazln, 919907 /

38999244 hissesine tekabul eden lbrahim Gulhan'a ait 1.533,178 m''sinin Belediyemize kayrtslz, gartslz,

Belediyemizce yasal mevzuata uygun istenildigi gekilde kullanrlmak Uzere, bedelsiz hibe edilmesi kaydryla,

uygun gOrUlmug olup; 3'194 SayrI lmar Kanunu'nun 8/b maddesl uyannca onaylanmaslna, igaretle yapllan

oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMIN 29. MADDESi:
llimiz merkez Cedit Mahallesi, 36 pafta, 158 ada, '19 parsel bolgesinde imar planl degigikligi konusunun

mgzakeresi, oldugunu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin

ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Cedit Mahallesi, 36 pafta, 158 ada, 19 parsel bolgesinde imar planr deoigikligi, milracaat

dosyasr incelendi, yaprlan gorugmeler sonucunda;
0g.05.2017 tarih ve 2373 kayrt no.lu dilekge etut edilmigtir. soz konusu dilekge, "fiimiz, Merkez, cedlt

Mahatlesi, 36 pafta, 158 ada ve 1g parsetde kayllt tagtnmazrmn imar durum belgesinde yola terkinin oldudu ve

komgusu oldugu 6 parselle guyulu olduQ-u betirtilmektedi. Yola terk iglemi ve 6 parselin derinlik $atu iqin parsete

bmft acak yeiden sonra pirsetimizin m2'si kugatecek otup magduriyetimiz olugmaktadr. Komgusu olduQumuz 6

parselde derinlik gaftr aranmakstzrn yap mastna izin veritip, guyumuzun kaldnlmasnt arz ederim." geklindedi.

Cedit M;hallesi, 36 pafta, 158 ada, 19 parsel alanrnda imar planrnda klsmen yol, klsmen de Bitigik

nizam 3 kat konut lejandh alan bulunmaktadrr. Soz konusu alan Sit ve Etkilenme Geqig Alanlarl Koruma Amaglt

lmar Planr kapsamrnda Etkilenme Ge9i9 Alanr igerisinde kalmaktadtr. Komgu 6 no.lu parselin derinlik gartl igin

19 no.lu parselden guyu pargast btraktlmasr gerekmektedir. Daha once 6 no.lu parselin derinlik gartt igin komgu

18 no.lu parselden de guyu pargas, (42 no.lu parsel) brrakrlmrsttr. Talep edilen imar planl degigikliginin

yaprlmasr halinde; plan bUtUnlUgU, kentsel doku karakteri ve adadaki yapllagma duzeni bozulacaql nedenleriyle,

soz konusu talebin reddine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

c0NDEMiN 30. MADDESi:
llimiz merkez Osmangazi Elektrik Oagrtrm A.$.'nin 15.05.2017 tarihli yaztsryla iletilen trafo yerleri ile ilgili

imar plant degigikligi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten mectis ba9kanl bu konudaki yazlnln slayt

gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu vel

Osmangazi Elektrik Dagrttm A.9.'nin 15.05.2017 tarihli yazrsryla iletilen trafo yerleri ile ilgili imar planr

degigikligi, mUracaat dosyast incelendi, yapllan gOrUsmeler sonucunda;
Osmangazi Elektiik Dagrtrm A.9.'nin 15.05.20'17 tarih ve'10891 sayrlr yaast, "$irketimiz 2017-2018

y lal yatrm programtnda yer ilacak olan, llimiz Merkez llge A.G - O.G Elektrik lebekesi yenileme ve tesis

gatryiatan kapsimtnda, lt'lgtetme Mitdtirli)g1mtizce yeni yap agmalar ve gu9 afttglan nede-niyle aftan enerii

intiyr",n, karg amak ve bu batgelere kesiitisiz ve daha saflhkh enerii temin etmek igin ilave trafolar tesis

edilmesi ptaitanmaktadtr. Yaamtz ekinde koordinath (ITRF 3-30) olarak gonderilen 1n000 ,lQekli plan

,rneklerindeki yeri igaretlenmig alanlann trafo yeri olarak plan tadilatlanntn yap arak girketimize fahsls edilmesi

ve gerekti Meciis Kirarrntn attiarak..." yklinde olup, 3 adet teklif trafo alanl haritasr iletilmigtir.

Meydan Mahaltesi, 25 pafta, 115 ada bolgesinde park atanrndal Meydan Mahallesi, 25 pafta, 1705 ada,

297 parsel alantnda park alantnda; Lala Husetin Paga Mahallesi, 48 pafta, '1769 ada doousunda otopark

alantnda teklif edilen Trafo alanla nrn teklif ;dildigi gekilde dUzenlenmesine ililkin uygulama imar plant

degigikliklerinin; 3194 Saylll lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarlnca onaylanmaslna ilaretle yapllan oylama

sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMIN 31 MADDESi:
l miz merkez Ok9u Maha‖esi, J23b09b3a―d pafta, 3729 ada, 7 parsel alanlnda imar planl deol§ lk‖ 01

slayt gosterisi ‖e birllkte b‖gikonusunun muzakeresi, oldu$unu belirten meclis baqkanl bu konudaki yazlnrn

verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakereler!1n sonra, konuyu oya sundu ve,
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llimiz merkez Okgu Mahallesi, J23b09b3a-d pafta, 3729 ada, 7 parsel alanrnda imar planr degigikligi,
mUracaat dosyasr incelendi, yaprlan g0rUgmeler sonucunda;

11.05.2017 larih \e 2444 kayrt no.lu dilekge et0t edilmigtir. Okgu Mahallesi, J23b09b3a-d pafta,3729
ada,7 parsel alanrnda imar planrnda otopark lejandlr alan bulunmaktadrr. S0z konusu alanrn bir bolomunde
park lejandlr alan duzenlenmesine yonelik imar planr degigikliginint 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 32. MADDESi:
llimiz merkez Seydikoy Koyu 101 ada, 370 parselde Guneg Enerji Santrali lmar planr yaprmr konusunun

mUzakeresi, olduounu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu vei

llimiz merkez Seydikoy K6yn 124-d-23-a-1 pafta 101 ada; 370 parselde Lisanssrz Gunel Enerjisi
kurulmasr konusu g0rUgUldUi yaprlan gOrUgmeler sonunda;

03.03.2017 tarih '1149 sayrl dilekge ile "Kutahya ilimiz Merkez ilgesi Seydikoy Koyu Yasemin YILDIRIM

adrna kayrtlr olan 124-d-23-a-1 pafta, '101 ada, 370 no.lu 8001,60 m2 lik arazimizde, 300 KW'ltk GES(Gune9
Enerji Santrali) kurmak istiyoruz. Tesisin kurulumu igin OEDA$ Genel Mudurlugune ba9vuru yaptlarak gerekli

izin ve Qagn Mektubu altnmrgtr. Aazimiz ile alakalr lmar Planrnrn yaprlabilmesi konusunu bilgilerinize arz
ederiz."

Belediye Meclisimiztn 04.04.2017 tarih 1'18 saytlr karan ile imar plantna esas jeolojik-jeoteknik etutlerin
yapttnlmast, ilgili gehir planctslna hazrrlattrn lmasr ile ilgili kayrtlarla lmar Planr onizni verilmesi uygun
gOrUlmUgtUr.

lmar Planrna esas Jeolojik ve Jeoteknik etutler hazrrlanmrg ve ilgili kurum ve kurulu9lardan goru$Ier

tamamlanmtg ve etot edilmigtir. SeydikOy KOyU 101 ada 370 parselde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarrna Dayalt

Uretim Tesisleri Alant(GUneg Enerji Santrali) bi.itUn yOnlerden 5 metre bahQe mesafeli, parselin gUney

bolumunden 1O metrelik yol alantntn duzenlenmesi, Guneg Enerji Santrali Tesisi yapllagma kogullarl, Gunes

Enerji Santrali panelleri Emsale dahil degildir. Panel yUkseklikleri Tesisin gerektirdigi Teknolojik Ozelliklerine
gore YenQok: serbesttir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklanna dayalr Uretim Tesisi Alantnda $alt Sahasl, Kumanda

Binast, ldari Sosyal Tesis Yaptlafl ve Trafo yaprlabilir. Yapr lngaat Emsali E:0.05, Yapt Yuksekligi Yengok:6.50

metre olup 2 katt gegemez. Parsellerin yola cepheli kenarlaflnda ki yapr yaklagma stntrlarl harig, yapl yakla$ma

stntrlan igine ihtiyag duyulmasr halinde guneg paneli yerlegtirilebilir geklinde plan notlarlna eklenmesi '111000

Uygulami lmar itanr u" tISOOO Nazrm lmar'ilanrnrn ilgili gehir plancrslna hazrrlatttrtlmast 3194 sayrh imar
Kanunun 8/b maddesi uyaflnca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligl ile karar verildi.

GUNDEMiN 33. MADDESi:
llimiz merkez Ktrgtllt Mahallesi 3101 ada, 1054 parselde Guneg Enerji Santrali imar plant yaptmt

konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten meclis baqkanr bu konudaki yazlnrn slayt g6sterisi ile birlikte bilgi

verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu vel

llimiz merkez, Klrgrll Mahallesi 3101 ada 1054 parselde G0neS Enerji Santrali imar planl yaplml

dosyasr incelendi, yaprlan g0rUgmeler sonucunda,
MUdUrlugUmuze ilelilen 30.05.2017 tarih, 2789 sayrlr dilekge, "Kiitahya ili, Ktrg lt Mahallesi,3101 ada,

1OS4-1088-1OgO-1091-1131-1133-1135-1136-1137-1138 parselde imar pla yap mat igin 01/12/2015 tarih.

458 sayfu meclis karart ile plan yaptmtna An izin verilmigti. Gerekli evraklann tamamlanmasnn ardndan
OAOS/|116 tarih, 279 saytu mectis karan ile Krglh Mahaltesi, 3101 ada, 1088-1090-1091'1131-1133-1135-
1136-1137-1 138 parsellerde hazrlanan imar plant onaylanm1, geQig yolu izin belgesi iglemleri

tamamlanamayan 3101 ada 1054 parsetde imar plan galtgmasr yaplmamptt. Hazineye ait 3101 ada, 1051

parsetden, 1054 parsele gegig hakkt verilmesi igin Milti Emlak MAdArlAgii, Kltahya Tapu MAdArlUdAne

lAOS/201T tarih, 4303 sayfu yazsrnda 30 yi slre ile gegig haktu verilmesine karar vermig ve geQig yolunun

tapuya iglenmesinl lstemlgtlr. 1054 parselde imar plant yaplmas igin gerekli btitUn evraklar tamamlanm$ olup,

On inceieme Acreti, 3101 ada 1088-1OgO-1091-1191-1133-1135-1136-1137-1138 parsellerde yaplan imar

planlannn incelenmesi esnasnda yatnlmetr. HazrlatmE oldugumuz imar plan teklifinin incelenerek mecliste

on ayl an m asn t... " geklindedir.
SOz konusu Ktrgtllt Mahallesi, 3101 ada'1054 no.lu parsel alanr Naztm ve Uygulama lmar Planlartntn

drgrnda kalmakta olup, soz konusu parselde Yenilenebilir Enerji Kaynaklartna Dayall Uretim Tesisi Alanl (Guneq

E;erji Santrali) olarak imar plantntn yaptlabilmesi amacryla imar planrna esas kurum ve kurulus gorilgleri ve

imar plantna esas jeolojik-jeoteknik etutler bulunmaktadrr Kadastral yola baglantlsl bulunmayan 1054 no.lu

parsei alanrnrn; Kt;gillt Mahallesi 3'101 ada '1051 parsel numaralr 204.254,29 m2 yuzolgumlu Hazineye ait

i"g,nr", uzerinde 780,00 m2 ve 3101 ada 1089 parsel numaralr 1.223,44 m2 yuz olgumlu Hazineye ait

tagrnmazrn tamamrnda olmak uzere topla m 2.009,44 m2 yuz 6lQum tizerinde 30 (otuz) yll sureli geqit hakkr tesis

edilmek Uzere dUzenlenen Gegit Hakkr Sozlegmesi de 30.05.2017 tarih, 2789 sayrll dilek9e ekinde iletilmigtir.

Klrgrllr Mahallesi, 3tOt aOa 1054 no.lu parselde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarlna Dayalr Uretim

Tesisleri Alinr(Gtineg Enerji Santrali) butun yonlerden 5 metre bahqe mesafeli, parselin guney bdlumunden 10

metrelik yol alantntn dUzenlenmesi, GUneg Enerji Santrali Tesisi yapllalma kolullarl, G0neg Enerji Santrali

panelleri Emsale dahil degildir. Panel yoks€klikleri Tesisin gerektirdioi Teknolojik Ozelliklerine gore Yengok:



serbesttir. Yenilenebilir Enerja Kaynaklaflna dayalr Uretim Tesisi Alanrnda $alt Sahasr, Kumanda Binasr, ldari
Sosyal Tesis Yaprlan ve Trafo yaprlabilir. Yapr lngaat Emsali E:0.05, Yapr Yuksekligi Yengok:6.50 metre olup 2
katr gegemez. Parsellerin yola cepheli kenarlaflnda ki yapr yaklagma srnrrlafl harig, yapr yaklasma srnlrlan igine
ihtiyag duyulmasr halinde guneg paneli yerlegtirilebilir geklinde plan notlaflna eklenmesi 1/'1000 Uygulama lmar
Planr ve 1/5000 Nazrm lmar Planrnrn ilgili gehir plancrsrna hazrrlattrfl lmasr 3194 saylh imar Kanunun 8/b
maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 34. MADDESi:
llimiz merkez Qalca Mahallesi '18 pafta, 1888, 1889, ?367,2369, 2634, 2638 parsellerde lmar Planr

deoigikligi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gosterisa ile

birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve,
llimiz merkez Qalca Mahallesi 18 pafta 1888, 1889, 2367, 2369,2634,2638 parsellerde lmar Planr

degigikligi konusu dosyasr incelendi, yaprlan g0rUgmeler sonucunda;
ll Milli Egitim Mudurlugunun 22.02.2017 laih,2325762 sayrlr yazrsr; "llimiz Merkez Qalca Mahallesi 18

pafta, 1888, 1889, 2367, 2369, 2634 ve 2638 say parsellerde kaytth malkiyeti Maliye Hazinesine ait
tagmmazlar, egitim hizmetlerinde kullan mak i)zere Ki.ttahya Valilidi ll Ozel ldaresine tahsis edilmigtir. Ozel
ldaresince de egitim hizmetlerinde kullan mak tizere BakanhErmEa tahsis edilen soz konusu tagtnmazlat
iizerinde (bi ksmnda) Qinikent Ozel EQitim Mesleki EQitim Merkezi (Zihinsel Enge iler Ul. Kademe)
bulunmakta ve yaklagk 15 ytdtr e1i m adretim sorunsuz bir gekilde devam etmektedir. Ayru pafta azerine yeni
Ozel Egitin Merkezi (Zihinsel Engelliler llkokulu, Odaokulu) yapm igi planlanmaktadr Soz konusu parseller ile
bitigik 2630 no.lu parseli de igine alacak gekilde Ozel Elitin Hizmet Ala (Zihinsel Engelliler llkokulu,
Oftaokulu) olarak yeni imar pla olugturulmasna ihtiyag duyulmaktadn Bilgilerinizi ve yeni imar plant
talebimizin tekrar goriigulerek olumlu yonde dederlendirilmesi..." geklindedir.

Qalca Mahallesi 1889, 2367, 2369. 2634 ve 2638 parseller 'l11000 olgekli Uygulama lmar Plantnda
Kestag ve Egitim Tesasleri Alanrnda kalmaktadrr. 1888 parsel ise 1/1000 olgekli Uygulama lmar Plantnda
Eskigehir Karayolu igerisinde kalmaktadrr. 1889, 2367, 2369,2634 ve 2638 no.lu parsel alanlaflnrn Ozel Elitim
Hizmet Alanr (Zihinsel Engelliler llkokulu, Ortaokulu), Er2.00, Yengok:16.50m (4 kat) olarak dUzenlenmesine
yOnelik 1/1000 Ol9ekli Uygulama lmar Planr degigikliOinin, 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyannca onaylanmasrna, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 35. MADDESi:
llimiz merkez lnkoy Mahallesi 2920-2921-2931-2932 parsellerde lmar Planr degigikligi konusunun

mtlzakeresi, oldugunu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez lnkoy Mahallesl 2920, 2921, 2931, 2932 parsellerde lmar Planr degigikligi konusu
gOruguldu; yaprlan g0rugmeler sonunda;

Mulkiyeti Belediyemize ait olan lnkoy Mahallesi 2920, 2921, 2931, 2932 parseller 1/1000 olgekli

Uygulama lmar Planrnda Rekreasyon Alanr Emsal:0.10 lejandlt sahada kalmaktadrr.
Bahse konu parsellerde Ticaret Alanr, Akaryaklt-LPG olarak plan deoiiikligi yaptlmasl igin ll Sa$lrk

MudurluOu, Halk Saglrgr Mtrdurlugu, Saglrk lgleri M udurluou(Kutahya Belediyesi), ltfaiye MudurluoU(Kutahya
Belediyesi)'nden gorUgler alrnmrs olup bu g0rirgler etut edilmigtir

lnkoy Mahalles' 2920,2921,2931,2932 parsellerde Ticaret Alanr, Akaryakrt-Lpg Taks:0.40, Emsal:1.20

Yencok:12.50 metre, ifraz yaptlamaz, but[]n yonlerden s'er metre bahge mesafelerinin duzenlenmesi geklinde

plan notunun olusturulmast, azalan rekreasyon alanr kadar inkoy Mahalle Yerlegik Alanlnln kuzey batl

bolumunde 'l11000 olqekli Uygulama lmar Planrnda Agaglandrnlacak alan iQerisinden ayrllmasl yonlerindeki

1/1000 Uygulama lmir Planr-deligikligi ve 1/1000 Uygulama imar Planr de$igikli$inin 1/5000 Nazrm lmar

Plantna aktanlmastna 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmaslna igaretle yapllan

oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMIN 36. MADDESi:
llimiz merkez Andtz Mahallesi 153 ada, 6 parselde lmar Planr degigikligi konusunun muzakeresi,

olduOunu belirten meclis bagkant bu konudaki yazrnrn slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardlndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Andtz Mahallesi 153 ada 6 parselde lmar Planr degi$ikligi konusu goruquldu; yapllan

g6rUgmeler sonunda;
15.05.2017 taih 2477 sayrlr dilekge lle "Kt)tahya lti Merkez llgesi, Andtz Mahallesi J23-b04-a-4 pafta

153 ada 6 numaralt parselin malikiyiz. Mevcut Yap adas i)zerinde YURT-KUR'a kiralanmak iizere 6zel bir yuft
binast yapmak istemekteyiz. YIJRT-KUR ile aramnda yapmg oldugumuz protokole istinaden proielerimizi

haztrlamaktayz. AnlagmamE geregi, YURT-KUR garTname maddeleri bzi TIP odalar ve TIP Planlar yapma



Tarla-arsa baQrylamay veya acreti mukabilinde belirlenecek olan emlak delerini yattrmayt beyan ederiz"
geklindedlr.

Bahse konu Andlz Mahallesi 153 ada 6 parsel alanr uygulama imar plantnda Sosyal ve Kultorel Tesjs
Alanr( ozel Yurt-Ticari resister) TAKS:O.375, KAKS:1.5 yengok:io m lejandtr sahada katmaitadrr.

$air $eyhi Dumluplnar Mahallesi 122 ada 4,5 ve 7 nolu parsel alanlannln kayrtstz, gartstz, bedelsiz
Belediyemize hibe edilmesi garttyla;

Andrz Mahallesi '153 ada 6 parsel alanrnrn Sosyal ve Kulturel Tesis Alanr(Ozel Yurt- Ticari Tesisler)
KAKS:2.25 Yengok 16 m. olarak duzenlenmesi yonlerindeki 1/1000 Uygulama lmar Planr degi$ikliginin 3194
Sayr| lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmastna igaretle yiprlan oylama sonr",inda oybirli$i ile
karar verildi.

GUNDEMiN 37, MADDESi:
llimiz merkez Kirazptnar Mahallesi 145 ada, 3 parsel alantnda imar plant deOigikliOi 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 Kirazptnar Mahallesi 145 ada 3 parselde lmar Plant degiglkligi konusu goroglrldu; yaptlan
gortlgmeler sonundai

'15.05.2017 larih 2478 sayrlr dilekge ile "Kutahya lli Merkez llgesi, Kirazprnar Mahallesi J23-b-04-a4-c
pafta, 145 ada 3 numaral parselin malikiyiz. Mevcut yapr adasr ozerinde YURT-KUR'a kiralanmak Uzere Ozel bir
yurt binast yapmak istemekteyiz. YURT-KUR ile aramrzda yapmrg oldugumuz protokole istinaden projelerimizi
haztrlamaktayrz. Anlaqmamrz geregi, YURT-KUR gartname maddeleri bizi TIP odalar ve TIP planlar yapma
konusunda zorlamaktadlr. Ay ca 2017 YURT-KUR protokolunde bina igi sosyal alanlar, 2016 protokolune
naza?n Vo70 orantnda arttrnlmrstrr. Dolayrsryla bodrum katlanmrzda kullanrlmak Uzere emsal ihtiyactmtz hastl
olmugtur. Bu tip planlar ve sosyal alan artrgr nedeniyle... park tarafrna bakan cephemizin qekme mesafesi 12,3
m olarak belirtilmistir. Bu degerin eskisi gibi 5 m'ye gekilmesini talep etmekteyiz. Bu d0zenlemeyi isteme
sebebimiz, agtk alanda yapmayr planladrgrmrz sosyal aktivite alanlanmrzr YURT-KUR'un istegi Uzerine bina
igine almak istiyoruz. Mevcut yaprlagma katsayrlanmrzt TAKS:o,375 KAKS:1,5'dir. Burada btrinci maddedeki
degigiklik ile birlikte, geri kalan gekme mesafeleri aynr kalmak kogulu ile TAKS degerinin kaldtnlmastnt ve KAKS
degerinin 2,25 olarak degigtirilmesini talep etmekteyiz. Artan Emsale kargrlrk olarak ise Kutahya Belediyesine
Tarla-Arsa ba$rglamayr veya Ucreti mukabilinde belirlenecek olan emsal degerini yatrrmayr beyan ve taahhut
ederiz. 1. ve 2. maddeler neticesinde planlara iglenmig olan kutlelerin kaldrnlmasrnr talep etmekteyiz"
geklindedir.

Bahse konu Kirazprnar Mahallesi 145 ada 3 parsel alanr uygulama imar planrnda Sosyal ve Kulturel
Tesis Alanr( Ozel Yurt-Ticari Tesisler) TAKS:0.375, KAKS:'1.5 Yengok:'16 m lejandlr sahada kalmaktadrr. gair

$eyhi Dumluprnar Mahallesi 122 ada 3 ve 6 no.lu parsel alanlannrn kayrtsrz, gartsrz, bedelsiz Belediyemize hibe
edilmesi gartryla:

Kirazprnar Mahallesi 145 ada 3 parsel alanrnrn Sosyal ve Kulturel Tesis Alanr(Ozel Yurt- Ticari Tesisler)
KAKS:2.25 Yengok 16 m. 25 metrelik yoldan gekme mesafesinin 5 metre olarak duzenlenmesine, planlarda
gosterilen kutle gosteriminin kaldrnlmasrna ayflca; yururlukteki planda plan notu olarak islenen 'Kirazprnar
Mahallesi 145 ada 3 parselde su basman kotu 25 metrelik ana yoldan verilecektir" geklindeki plan notunun
kaldrfllmasr yonlerindeki 1/'1000 Uygulama imar Planr degigikliginin 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 38. MADDESi:
Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve '147 sayrlr karan ile onaylanan Parmakoren ve lnkOy

Mahallelerinde yol alanlannrn diizenlenmesi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten meclis bagkanr bu
konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan m[Jzakerelerden sonra, konuyu
oya sundu vei

Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 147 sayrlr karafl ile onaylanan Parmakoren ve lnkOy
Mahallelerine yol alanlaflnrn dUzenlenmesi konusu gOrUgUldU, yaprlan gorugmeler sonunda;

Su ve Kanalizasyon lgleri MUd0rlugUn0n 31.05.2017 ta(ih 2732 sayrlr yazrlafl ile iletilen
"Saysal yerlerini daha 6nce M1dtirlagiinaze iletmig oldu1umuz, Parmakaren Mahallesindeki lgme suyu
Kuyulanndan, 1100 adet TOKI Konutlannn i)st taraftnda bulunan ve ingaa? tamamlanmak iizere olan depoya
iQme suyu teii hattt gekilecektn. lgme suyu teii hattt yaptmtnda giizergahtn en az ktvnmla ve mesafede depoya
ulagttnlmast, hem enerji maliyeti, hem de teii hatttntn daha uzun Omlrll olmas iQin oldukqa Onemlidir. Bu
baElamda kuyulann bulundudu balgeden, yazmtz ekinde Nazm lmar Plantnda da gosterilen 50 metrelik yola
baglanabilecek gekilde uygun bir imar yolu planlanmas gerekmektedir. Aynca kuyulanmtzrn bulunduAu ahnn,
10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayh Resmi Gazetede yaymlanarak yararlage giren, lgme suyu temin edilen
Akifer ve Kaynak Koruma Alanlannn belirlenmesi Hakktnda tebliQin 7. maddesinde yer alan "Mutlak koruma
ala 50 metreden daha yakm mesafede hiQbi yaptya ve faaliyete izin verilemez. Bagka higbn maksat igin
kullan amaz hukmaniin dikkate ahnmas ve kuyular iQin Mutlak koruma alantnn belirlenmesr... " geklindedir.

llgi dilekge etut edilmigtir. Bahse konu kuyu alanlaflna daha onceden Belediye Meclisimizin 02.05.2017
tarih 147 sayllt karan ile yol alanlafl dUzenlenmigti. Uygulamalarda problem olmamasr igin Belediye Meclisimizin
02.05.2017 tarih 147 saytlt karar ile onaylan{t Naztm ve Uygulama lmar Planlannrn iptal edilmesi, Turgutlar
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yolu Belediye Hizmet Alanr ile TOKI 1 100 konut alanlan arasrnda 25 metrellk yol alanlannln duzenlenmesi,
Parmakoren Mahallesi Uydukent 1/1000 Uygulama lmar Planlannda bulunan 40 metretik yol alanl ile Uydukent
2. etap 1/5000 Naztm lmar Planrnrn 40 metrelik yol alanr diizenlenerek baglanmast ve su kuyulanntn
gevresinde 50 metrelik Yapt Yasakh Alan( Kuyu Koruma Alanr) ve park alanlanntn duzenlenmesi yonlerindeki;
Naztm ve Uygulama lmar Planlartnrn drgrnda kalan bolgede il Grda Tarrm ve Hayvanctltk MUdurlr]gi.tnden gorug
alrnmasr gartr ile; 1/5000 Naztm lmar Planr ve degiqikligi, 1/1000 Uygulama lmar Ptanr yaprmrnrn 3194 Sayrtr
lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmaslna, igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birlioi ile
karar verildi

GUNDEMiN 39. MAoDESi:
Alipaqa Mahallesi, 5 pafta, 46 ada, 88 no.lu parsel alanryla ilgili imar plant degigikligi konusunun

mUzakeresi, oldugunu belirten meclis bagkanr bu konudaki yaztntn slayt gosterisi ile blrlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan m0zakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez, Alapaga Mahallesi,5 pafta, 46 ada, 88 no.lu parsel alanryla ilgili imar planr degigikligi
muracaat dosyast incelendi, yaptlan g0rUgmeler sonucunda;

Defterdarltk Milli Emlak Mudurlugonun 05.06.2017 tarih, 5074 saytlt yaztlan etut edilmigflr. Soz konusu
y-azrda, Kutahya Valiliga (ll Milla Egitim MUdUrlugU)nUn 02.06.20'17 tarih ve 8'13384'l sayrlr yazrsrnda, Bakantrktan
Olretmene Hizmet ve Sosyal lgler Dairesi Bagkanlrgrna tahsisli, Alipaga Mahallesi, 6 pitta,46 ada, mutkiyeti
Hazineye ait 88 no.lu parsel alantntn, End0stri Nleslek Lisesi olarak kullantlmastntn uygun olacaglntn belirtildigi
hususu da agrklanarak, imar planr deoigikligi tatep edilmigtir.

Bu baglamda, uygulama imar planrnda 88 no.lu parsel alantndaki "Milli Egitim MUdUrlogU Sosyal
Tesisleri" lejandlr alanln "Endustri Meslek Lisesi" ne donugturulmesi yontjndeki uygulama imar planr Oeglgikligi
ve ilgili nazlm imar planr degisikliginin 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun S/b madd;ai uyannca onaylanmasrni
igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN 40. MADDESi:
Kutahya Spor Kulubli'ne 200.000 Tl'lik nakdi yardrm yaprlmast konusunun muzakeresi, oldugunu

belirten meclis ba$kant bu konudakj yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan
muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393sayrlr Belediye Kanunu'nun 14. lvladdesi "...amatar spor kuluplerine ayni ve nakdi yardtm yapar ve
gerekli destegi saglar, her turlu amatar spor karl agmalan dazenler, yutl iQi ve yuft dit mi)sabakalarda i.jsti)n
ba?an gAsbren veya derece alan Odrencilere, sporculara, teknik yAne cilere ve antren1rlere Belediye Meclisi
karanyla AdAl vereblir" hilkmU geregince;

llimizi temsil eden ve OnUmUzdeki yrl amator bal liginde mUcadele edecek olan "Ktitahya Spor
Kulubune" ilimizin adrnt duyurmak, genglerimizi kotu altgkanlrklardan uzaklagtlrmak spora ve sporcuya destek
olmak igin, gosterdi0i gayretlere yardrmcr olmak amacryla 200.000,00 TL (lkiyuzbinTUrklirasr) nakdi yardrm
yaprlmastna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

Gundem maddelerinin tamamlandrgrnr belirten Belediye Meclis l.Bagkan Vekili, allnan kararlarrn hayrrl
olmasr temennisi ile Uyelere ve misafirlere tegekkur edip oturumu kapattt.

Belediye 'l . Bagkan Vekili PInar AKBUL∪ T
uri QETIN

Belediye Meclis Uyesi
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