
Belediye Meclisimiz 5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagtdaki
gundem maddelerini gttrulmek ozere 2. donem 2.olagan toplantrsr l.birlegim l.oturumunu Meclis
Bagkanr Kamil SARAQOGLU'nun Bagkanh0rnda 03.02.2015 SALI oUnir Saat: 18.OO,de Betediye
KUltUr Sarayr Meclis Salonunda, Uyeterden; 1-MEHMET oZDOGAN, 2-NURI gETlN, 3-cALlp
GULTEKIN, 4-CAFER CIHAT CEYLAN, s-BANU AKALINoGLU, 6.OMER FARTJK DURMAz,T-HALIT
ocuz ATAKAN, 8-EBUBEKIR ERDoGMU$, 9-M usrAFA AyDtN, 1 o- FATMA GUL, 1 1 - FURKAN
YILMAZ, 12- MEHMET NACI PEKCAN, l3.RAMAZAN YILDIRIM, 14- PINARAKBULUT, 15- SELIM
DURMAZ,16- MUHAMMED IKBAL GoNDEM, 17- gULE UYKUN, 18-MURAT HASER, 19- SALIH
OzDEN, 20- ENVER ERDoGAN, 21-AzlME NUR AKTA9 AKALIN, 22-AHMET uLUcA, 23-SERDA
BALYILDIZ,24-NEDIM DELEN,2s-CEMALAYDIN,26-YUSUF SOKMEN, 27-MERVE OZQINAR
GUL, 28- EROL MERCAN, 2g-MUSTAFA EROL, 3O-AL| KORKMAZ'rn igtirakleri ite yaptr.

Qo$unlugun bulundugunu belirten Meclis Bagkanr oturumu agtt.

- lzin dilekgesi oldugunu belirten Meclis Bagkanr, Meclis Uyelerinden Halil lbrahim
DOGLARLIOGLU'nun rzin dilekgesinin okunmasrndan sonra, izinli sayrlrp sayrlmamastnt oya
sundu ve izinli sayrlmasrna oy birligi ile karar verildi.

Bu arada Meclis.Bagkanr ; "Belediyemiz Meclis Uyesi lbrahim YACAN meclis iiyetidinden
istifa etmi1 olup Merkez llge Seqim Kurulu'nun yapmry oldigu g1revlendirme ile yerine liurat
HASER g5reve baglamrgtrr." diyerek Meclisi Bilgilendirdi.

Meclis Bagkant gUndeme ilave edilmesi istenilen onergeler oldu0unu belirterek, Onergeleri tek
tek okuttu vei

- Meclis Uyesi lbrahim YACAN'rn istifasr ile bogalan Meclis katipligine daha 6nce yedek
0yelige segilmig olan Selim DURMAZ asil tiyelige hak kazanmrg olup kalan sUreyi tamamlamak
i.izere gizli oyla 1 adet yedek Katip uye segimi yaptlmasr konusunun

- Meclis Uyesi lbrahim YACAN'rn istifasr ile bogalan Belediye Enctrmen Uyeligi'ne kalan
sureyi tamamlamak tizere gizli oyla 1 adet Enclimen Uye segimi yaptlmasr konusunun

-llimiz merkez Bolcek Mahallesi, J23B1OA4A pafta, 3953 ada,4, 5, 9, 1O nolu parsellerde
imar planr deoigikli0i konusunun

-llimiz merkez B6lcek Mahallesi, J23B1OA4A pafta, 3953 ada,4,5,9, 1O nolu parsetlerde
imar planr degigikligi konusunun

- 4. aktarma cetveli konusunun
- lller Bankasrndan kredi altnmast konusunun
- 2015 yrlr Butgesinde bulunan T1 cetvelinde degigiklik talebi konusunun
- 24 adel mahallemizde mahalle yerlegik alanlannda Plansrz Alanlar lmar Yonetmeli!ine

gore ruhsat verilmesi konusunun
- llimizde bulunan bodrum katlarrnda otopark otarak kullanrlacak parsellerde uygulanacak

su basmanr yUksekli0i konusunun
-Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 73 pafta,1821 ada 103 nolu parsel alanrnda imar planr

de$igikligi konusunun
-KUtahya Spor, Belediye spor ve amator spor kuluplerine yardrm yaprlmasr konusunun
-Soykrrrm anrtl dikilmesi yada bir mUze agllmast konusunun
-Kentimizin trafigi konusunun
-Su sayaglarr konularrnrn g0ndeme allnmalarrna oy birli0i ile karar verildi.

Bu arada Meclis Uyelerimizden MHP Grubunun vermig oldulu 03/0212015 tarih ve
S.O.2015/5 sayrlr Mustafa Hakkr Yesil KUtUphanesi konulu onerge okundu ve Meclis Bagkanr bu
onergeye yazrlr cevap verilece!ini bildirdi

Srrasryla gUndem maddelerine gegildi ve;

GUNDEMiN l.MADoESiNiN:
3402 sayrL Kadastro Kanunu'nun 3.maddesi uyannca, Yoncah ve Enne Mahalleleri'nde

yaprlacak olan 22-a uygulamasr (Yenileme) iglemlerinde uygulama ekipleri ile birlikte gorev
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yapmak Uzere, soz konusu yerlerde ikamet eden kigilerden 6'gar adet bilirkigi segimi yaprlmasr
konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakktnda slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Kadastro Mudurlugu'nun 05.01 .2015tarihve 65820641-1170-6 yazrlanna istinaden, 3402 Sayrh
Kadastro Kanunu'nun 3.Maddesi uyannca, yoncalr ve Enne Mahillelerinde yaprlacak olan 22-i
uygulamasl (Yenileme) iglemlerinde uygulama ekipleri ile birlikte gdrev yapmak uzere belirtilen
gartlara uygun mahalle halkrndan bilirkigi segimi konusu incelenmig olup;

3402 SayrI Kadastro Kanunu'nun, Kadastro ekibi ve komisyonun kurulugu 3.Maddesi
"......Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, k,ylerde ise k6y dernegi tarafndan en geg onbeg
oan iginle./!r.bilirkigi, galrgma atanrnda birden gok ekibin g6rev yapmag halinde ner exip igin 

'
aynca ag bilirki-gi segilir... " hukmu gereOince, yoncalr Mahallesi ve Enne Mahallelerinde gorev
almak ttzere Bilirkigi olarak aga!rda ismi belirtrlen mahalle halkrndan kigilerin seEilmelerin6 igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

1_)Huseyin YILMAZ(TCi40663748840)
2-)Adem CAN(TC:4114767178)
3-)sukrtt AY(TC:4034875314)
4‐)Mustafa BAYIR(TCi40099767620)
5-)^‖ ARI(TCi39688781314)
6‐)ibrahim Y:LMAZ(TC:41645749414)

1-)Mehmet ARSLAN(TC:62233029388)

御涙 為:脇爵:譴雰
5o

3U期 処ヽ淵器PI劉;穏:::,49o
6‐)Muammer sEN(TC:62740012484)

GUNDEMiN 2.MADDESINiN:
Ulagtm Hizmetleri MUdurlir0tr'nde Trafik Zabrtasr olarak gdrevlendirilen Ahmet EREN'e

Belediye Meclis karart ile belirlenen zabtta ve itfaiye personeline ddenen fazla mesai Ucretinin fiilen
yaptr0r iglerden dolayr 6denmesi konusunun muzakeresi, olduQunu belirten Meclis Bagkanr bu
konu hakktnda slayt gosterisi ile bidikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

Resmi Gazete'nin 27 Aralrk 2013 tarih ve 28864 mtikerrer saytlt ntishastnda yaylmlanarak
yururluge giren 2014 YIL Butge Kanununun K Cetvelinde "Betediyeler ite bunlara balh miistaki!
b tgeli kamu tijzel kigiligine haiz kurutuglarda (iktisadi i9!etmeler harig), giirevterinin
niteligi geregi 657 saytu Kanunda belirtilen ga!ryma siire ve saa erine baih olmakstztn
zab,ta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen galryan personet (destek hizmeti yiirijten personel
harifl ile kadro olarak fiilen gahgan koruma ve giiventik personetine betediye meclis karart
ile tespit edilen miktar, fazla galryma iicreti olarak maktuen 6denir." hUkmu geregince;

Bagkanlrk Makamr'nrn 16.01.2015 tarih, 20873667-010.99-105 sayrtr OLUR,u ite Utagrm
Hizmetleri Mudurlti0u'nde Trafik zabrtasr olarak gorevlendirilen Ahmet EREN'e Belediye
06.01.2015 tarih ve 03 saytlt Karart ile belirlenen ve Zabrta ve ltfaiye personeline odenen fazla
mesai ucretinin, fiilen yaptrgr iglerden dolayr 6denmesine yaprlan igarefle oylama sonucunda oy
birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 3.MADDESiNiN:
2015 ytltnda uygulanmak Uzere, Belediye gelir tarifesinde Asansor Proje Ucretlerinde

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

Belediye Meclisimizin 02.12.2014 tarih ve 399 sayrh kararr ite kabul edilen 201S yrlr
Belediye Gelir Tarifesinde yer alan, Asansor Proje ucretlerinde agagrda belirtildigi gekliyle
degigiklik yaprlmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
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ASANSOR pRoJE Ucnrrleni
S:RA NO UCRET ADl UYGULANAN TEKL:F

301 Asnas6r Avan Proje Ucreti 75,00 85,00

302 Asans6r qatr Vizesi 50,00 60,00

303 AsansOr Uygulama Projesi 220,00 240,00

304
Asansdr Ytlltk Periyodik Kontrol Ucreti

(Atipi Akredite kurum tarafrndan aInacak
Ucret)

5 kata kadar 140′ 00 TL

+

5 kattan sonraki

her katicin 15,00 TL

5 kata kadar 150′ 00 TL

+

5 kattan sonraki

her katicin 15,00 TL

GUNDEMiN 4.MADoESiNiN:
2015 yrlrnda uygulanmak Uzere, Belediye gelir tarifesinin 33. maddesi Saghk lgleri

MUdUrlugu Belge Ucretlerinde degiiiklik yaprlmasr konusunun mUzakeresi,oldu!Jnu belirten Meclis
Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Mec‖ simizin 02 1 2 2014 tarih ve 399 sayl1l kararl‖ e kabul edilen 201 5 ylll
Beiediye Ge‖ r Tarifesine,Saollk llleri Mttdurllol beige ucretlerinin a§ aoldakitabloda be‖ rt‖dioi

ekliyle ilave edilmesine isaretle yaprlan oylama sonucunda oV birlidi ile karar veri ldl
33 - SAGTIK MUDURLUGI,i BETGE UCRETLER|

SiRA NO UCRET AD: UYGULANAN TEKLIF

331 24 Saat Agma izin Belgesi 200 200

332 Mesul MUdi..ir izin Belgesi 100 100

GUNDEMiN s.MAooESiNiN:
Disiplin Amirleri Yonetmeligi'nin 3.maddesinde belirtilen Disiplin Amirleri Sizelgesi'nin

Belediyemizin de0i$en yaptstna gore yeniden dUzenlenmesi konusunun mUzakeresi, olduOunu
belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt g6sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin aidtndan
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

657 Saylll Devlet Memurlart Kanunu'nun degigik 124. ve 134. maddeleri uyarrnca Bakanlar
Kurulu Karart ile kabul edilen "Disiplin Kurullarr ve Disiplin Amirleri Hakkrnda Y6netmelik"in degigik
16. maddesinde "Disiplin amirleri, Kurumlarrn kurulug ve gOrev 6zelliklerine gore hazrrlanarak
yururluoe koyacaklafl ozel yonetmelikler ile tespit edilir" hUkmU gereoi,

04.11.2008 tarih ve 370 sayrlt Meclis Kararryla kabul edilen ve yUr0diige giren Disiplin
Amirleri Y6netmeligi'nin 3.maddesinde belirtilen ekli Disiplin Amirleri gizelgesi, Belediyemizin
degigen yaprsrna ve Valilik Makamr il Mahalli ldareler MUdUrlUgU'nUn 14.01.2015 tarih, 93721383-
900-378 saytlt Disiplin Amirleri Tip Ydnetmelik Tasla!r'na g6re yeniden duzenlen ve ekte sunulan
Disiplin Amirleri Qizelgesinin aynen kabulUne igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli!i ile karar
verildi.

GUNDEMiN 6.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 05.01.2010 tarih ve 02 saytlt karan ile kabul edilen Park ve Bahgeler

Mtldurlu0Umtrze ait gOrev, yetki ve galrgma yonetmeli!i konusunun muzakeresi,oldu$unu belirten
Meclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 05.01 .2010 tarih ve 02 sayrlr karan ile kabul edilen "Park ve Bahgeler
MUdorlugumuze ait Gtirev, Yetki ve Salrgma Yonetmeligi'nin ve yeniden hazlrlanan "Park ve Bahgeler
MUdUrlUgUmirze ait Gcirev, Yetki ve Qalrgma Y0netmeligi Taslagr'nrn" daha detaylr incelenmek Uzere
Arastlrma ve Tanrttm Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birliOi ile
karar verildi.

GUNDEMiN T.MADDEsiNiN:
llimiz merkez Alayunt Mahallesi 3355 ada, 3 parsel Uzerinde Muhtarhk binasr olarak

kullanrlmakta olan tagrnmazrn irst katr, Kiitahya Tahsil Qa!rndaki Talebelere Yardtm Dernegi'ne
ortak projelerde kullanrlmak uzere tahsis edilmig olup, ilk gtinden beri higbir faaliyette
bulunmad rklanndan dolayr tahsisin iptal edilmesi ve soz konusu yerin Ktrtahya ll MUftUIUgU'ne
tahsis talebi konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt
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g6sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu
ve;

llimiz Merkez Alayunt Mahallesinde bulunan mer'i imar plantna g6re 'Belediye Hizmei
Alant'na tahsisli, 3355 ada, 3 parsel iizerindeki muhtarlrk binasr olarak kullanrlmakta olan tagtnmaz
Belediye Meclisi'nin 01.02.2013 tarih ve gB sayrh kararr ile; 5393 Sayrh Kanun'un 75. maddesine
istinaden, ortak hizmet projesi kapsamrnda kullanrlmak Uzere yapacaklan faaliyetlerde, ortak
projelerde kullantlmak, tesisin her tUrl0 bakrm, onarrm, tamir ve tadilat masraflarrnrn kendileri
tarafrndan kargrlanmasr kaydr ile Kiitahya Tahsil Qagrndaki Talebelere Yardlm Derne!i
BagkanI!r'na 10 yrlh!rna ucretsiz olarak tahsis edilmigtir.

Alayunt Mahallesi Muhtan 20.0'1.2015 tarihli dilekgesinde; bahse konu tagrnmazrn
tahsisinin yaptldt!t Derneoin bugtlne kadar herhangi bir faaliyette bulunmadrglnr, mahallelerinde
Kur'an kursu olarak kullanabilecekleri binaya ihtiyaglannrn bulundu0unu, KUtahya Mttftttlugii'ni.tn
03.11.2014!.arih, 3142 sayrh yazrlannrn da goz6nUne ahnarak;

llimiz merkez Alayunt Mahallesi 3355 ada, 3 parsel Uzerindeki tagtnmaztn tahsisinin
Kutahya Tahsil Qagtndaki Talebelere Yardrm Derne!i'nden kaldrrrlarak muhtarlrk binasrnrn Ust
katrnrn Diyanet lgleri Bagkanhgr KUtahya ll MUftUlUgU'ne tahsisini talep etmektedir.

Konu Belediye Meclisince mUzakere edilmig olup;
llimiz merkezAlayunt Mahallesi 3355 ada, 3 parsel Uzerindeki binanrn tahsisinin KUtahya

Tahsil Qa$rndaki Talebelere Yardrm Derne!i'ne yaprlan tahsisin iptaline;
Muhtarhk binasrnrn ust katrnrn Diyanet lgleri Bagkanhgr KUtahya il MUftUIUgU'ne tahsis

edilmesine, tahsis iglemleri igin Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na ve Belediye
Enclmeni'ne yetki verilmesine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMIN S.MAoDEsiNiN:
ilimiz, merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi 2'l.N.lll pafta, 2960 ada, 7 parsel ve Bosna-i

Cedit Mahallesi 725 parsel, lnkdy Mahallesi 5305 parsel numaralt tagrnmazlarda (5305 parsel
numaralt tagtnmazda bulunan, Oto Terminali Oteli BOIUmU ve A-LPG Alanrna tahsisli olan kesimler
dahil) gerekli gOrUlmesi halinde imar plan de!igikligi yaprlmasrndan sonra tasarruf geklinin tespiti
ve yetki verilmesi konusunun mUzakeresi, oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda
slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

Mulkiyeti Belediyemize ait olan, ilimiz Merkez Yrldrrrm Beyaztt Mahallesi, 21.N.lll pafta,
2960 ada, 7 parsel numaralr tagtnmaztn imar durumu, mer-i imar planrna g6re, B-2, Hmax :8,50
mt. ticaret alanrna tahsislidir.

MUlkiyeti Belediyemize ait olan, ilimrz Bosna-i Cedit Mahallesi 725 parsel numaral 6.402,49
m2'lik tagrnmazrn imar durumu, mer-i imar planrna g6re, Hmax: Serbest Emsal (K.A.K.S.) 2.4
Sanayi, Ticaret, Konut Drgr Kentsel Qahgma Alanlna tahsislidir.

Mulkiyeti Belediyemize ait olan. ilimiz inkoy Mahallesi 5305 parsel numarall ta$tnmaz mer-i
imar plantnda Ototerminal Alanrna tahsisli (Plan Notlan: Yaprlagmalarda mania kriterlerine
uyulacakttr. Ruhsat agamasrnda Su igleri Miidiirliigiinden su terfi merkezi konusunda g6riig
alrnacaktrr. Bota$, dooalgaz boru hatlarr ve tesisleri gevresindeki planlama ve imar
uygulama galtgmalartnda uyulmasr gereken planlama kogullarr ve gtivenlik kriterlerine
uyulacaktrr. Ototerminal Alanr dahilinde akaryaktt ist. ytkama yaolama tes. lpg istasyonu
b6liimii dogalgaz boru hatlarr ve basrng diigiirme istasyonlarr ve akaryakrt istasyonlarr ve
lpg istasyonlan arasrndaki emniyet mesafeleri. Ototerminal alanrnda, ticaret alanr bdliimii,
ototerminal oteli b6liimil, krrsal terminal otobtis depolama, akaryakrt ist. ytkama yaglama
tes. ve lpg istasyonu, kargo girketleri biil0m$, taksi otoparkt, servis otob[is otoparkr, <izel
arag otoparkr, t6ren alanr, anrtlar, yegil alan, tagtt trafigi dolagrmr, yaya akslan, ilgili tesisleri
vb. tesisleri yaprlabilir.), 5305 parsel numarah tagrnmaz igerisinde bulunan yaklaglk 4.034,65
m2'lik kesim mer-i imar planrnda (Oto Terminal Oteli BolUmu) Alanrna, yaklaqrk 3.463,83 m2'lik
kesim A-LPG Alanrna tahsislidir.

llimiz Merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 21.N.lll pafta, 2960 ada, 7 parsel numaralt,
Bosna-i Cedit Mahallesi 725 parcel numaraL, lnkdy Mahallesi 5305 parsel numaral tagrnmazlarda
(5305 parsel numarah tagrnmazda bulunan, Oto Terminal Oteli BolUmU ve A-LPG Alanrna tahsisli
olan kesimler dahil) gerekli gorulmesi halinde imar plan deoigikli0i yaprlmasrndan sonra, 5393
Sayrlr Kanun'nun 18. Maddesi "e" bendine gore (Tagrnmaz mal altmtna, sattmtna, takasrna,
tahsisine, tahsis geklinin de!igtirilmesine veya tahsisli bir taglnmazrn kamu hizmetinde ihtiyag
duyulmamast halinde tahsisin kaldrrrlmasrna; Ug yrldan fazla kiralanmasrna ve sLrresi otuz yrh
gegmemek kaydtyla bunlar trzerinde srnrrh ayni hak tesisine karar vermek), satrq, yap iglet devret,
kat kargtlt!r vb. y6ntemlerle ihaleye grkartrlmasr, uygun gorUlmesi halinde Belediyemizce yaprlmasr
veya yaptrnlmasr konularrnda tasarruf geklinin belirlenmesi, gerektilinde her ttrrlU anlagma,/) --z---
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gartname ve sdzlegme imzalanmasr vb. tUm bu iglemler igin Belediye Bagkanr Kamil
SAMQOGLU'na. ve Belediye Enctrmeni'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda
Beledlye Meclis Uyelerinden, 1-SALIH OZDEN, 2- ENVER ERDoGAN, 3-AzlME NUR AKTA$
AKALIN, 4.AHMET ULUCA, 5-SERDA BAL YILDIZ, 6-NEDIM DELEN, 7-CEMALAYDIN, 8-YUSUF
SOKMEN, 9-MERVE OzetNAR GUL, 1o-ERoL MERCAN, 11-MUSTAFA ERoL, 12-ALl KoRKMAZ,Tn
toplam 12 red oylarrna kargtltk, 19 kabul oyu ile oy goklu$uyla karar verildi.

GUNDEMiN g.MADDESiNiN:
llimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun

mtlzakeresi,oldu! unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan yaptlan mtlzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin O2l12l2014latih ve 444,445,446 sayrh kararlarr ile lmarve Bayrndrrlk
Komisyonu'na havale edilen, ilimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusu ile ilgili
komisyon raporu incelenmig olup;

-Maltepe Mah.KlQKl Sokak isminin iptal edilerek yerine "KlRAQ Sokak "isminin verilmesine,
-lstiklal Mah.MAYMUNKAYA Sokak isminin ilgili alanda kullanrlan bir alan ismi olmasr sebebi ile

de0igtirilmesine gerek olmadrgrna,
-Cemalettin Mah.MUNTAZ sokak isminin'MUMTAZ Sokak"olarak degigtirilmesine,
-Fatih Mah.MURMER Sokak isminin degigtirilmesine gerek olmagrna-, 

-

-Okgu Mah.NEBILEN Sokak isminin "BILEN Sokak"otarak degistiritmesine,
-Yenidogan Mah.TAFLAN Sokak isminin degigtirilmesine gerek olmadtgtna,
-Hamidiye Mahallesi UGURLU Sokak lsminin iptat editerek yerine "gehit piyade eavug

Ramazan YEL" isminin verilmesine,
llgili sokaklarda yagayan vatandaglann adres de$igikliOi nedeniyle stktntt yagamamalan

amacryla daha onceki 0210112009 tarih ve 4 no sayrlr ve 03/09/2013 tarih ve 389 no saytlt Belediye
Meclisi kararlarrda dikkate alrnarak aynr isme sahip sokak isimlerinin,

-Meydan Mah.AglK VEYSEL Sokak isminin "'1. AgtK VEySEL Sokak"otarak degigtiritmesine,
-Yunusemre Mah. AglK VEYSEL Sokak isminin"2. AglK VEYSEL Sokak"otarak

degigtirilmesine,
-Ziraat Mah.KESKIN Sokak isminin "1.KESKlN Sokak"olarak degigtiritmesine,
-Alayunt Mah.KESKIN Sokak isminin "2.KESKlN Sokak"otarak d-e!igtirilmesine,
-Mecidiye Mah.MEClDlYE Sokak isminin "l.MEClDlyE Sokak"otarak degigtiritmesine,
-Yenidogan Mah.MEClDlYE Sokak isminin 2.MECIDIYE Sokak"otarak deoigtiritmesine,
-lstiklal Mah.OKUL Sokak isminin "l.OKUL Sokak"olarak de!igtirilmesine,
-Bahgelievler Mah.OKUL Sokak isminin "2.OKUL Sokak"olarak deOiltirilmesine,
-Ziaat Mah.OZTURX Sotak isminin "1.OZTURK Sokak"otarak degigtiritmesine,
-Fatih Mah.OzTURK Sokak isminin "2.OzTURK Sokak"otarak degigiiritmesine,
-B0rekgiler Mah.PlNAR Sokak isminin "1.PlNAR Sokak"olarak degigtirilmesine,
-Gaybiefendi Mah.PlNAR Sokak isminin'2.PtNAR Sokak"otarak degigtirilmesine,
-Mehmet Akif Ersoy Mah.gEN Sokak isminin "1.gEN Sokak"olarak degigtiritmesine,
-Alayunt Mah.gEN Sokak isminin "2.gEN Sokak"olarak degigtirilmesine,
-Pagamsultan Mah.GAZi Sokak isminin "1.GAZl Sokak"olarak degigtirilmesine,
-Cumhuriyet Mah.cAZi Sokak isminin "2.cAZl Sokak"otarak degigtirilmesine,
-AlipaSa Mah.ve Saray Mahallesi KIZILAY soka!rn mahalle srnrn olmast nedeniyle degiglik

yaprlmasrna gerek olmadrgrna,
Alipaga Mah.ve Servi Mahallesi SERVI sokagrn mahalle srnrn olmasr nedeniyle degiglik

yaprlmasrna gerek olmadt0tna, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUNDEMiN To.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 02.O9.2O14 tarih, 302 sayrlr karanyla; Atayunt Mahallesi, 3309 ada,

14 nolu parsel alantnda onaylanan uygulama ve nazrm imar planr deoigikliklerinin iptali konusunun
muzakeresi, oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 02.09.20'14 tarih, 302 sayrlr karanyla; Alayunt Mahallesi, 3309 ada,
14 nolu parsel alantnda onaylanan uygulama ve nazrm imar planr degigikliklerinin iptali konusunun
daha detayh incelenmek Uzere lmar ve Bayrndrrlrk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verrldi.

GUNoEMiN II.MADDESiNiN:
llimiz merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 97 pafta, 596 ada, 2 nolu parsel alantnda imar

plant degigikligi konusunun mtrzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakktnda slayt
gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra
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ve;
llimiz merkez Yrldrrrm Beyaztt Mahallesi, 97 pafta, 596 ada, 2 nolu parsel alanrnda imar

planr degigikligi konusu incelenmig olup, yaptlan gdrUgmeler sonucunda,
ll Milli Eoitim Mudurluou'nun 23.12.2014 tarih, 6780296 sayrh yazrlarr etud edilmigtir
Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 97 pafta, 596 ada, 2 nolu parsel b6lgesinde, imar plantnda

belirlenen "50. Yrl llkokulu" lejandrnrn "Temel Egitim Okulu" lejandrna donUgtUrUlmesi, gUney ve
batt yonlerindeki 10 metrelik bahge alanlarrnrn 5 metre olarak dUzenlenmesine iligkin uygulama
imar plant degigikli0i ile ilkogretim okulu lejandrnrn e!itim alanr lejandrna d6nUgtUrUlmesine iligkin
nazrm imar planr degigikliginin (PlN NO:UlP-9420,1 , PIN NO:NlP-9422,1) 3194 Savrtr imar
Kanunu'nun 8/b maddesi uvarrnca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i
ile karar verildi.

GUNDEMiN 1 2.MADDEsiNiN:
llimiz merkez Zr0ra, 18.O.1 pafta, '115 ada, 6 nolu parsel alanrnda imar planr deoigikliOi

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

llimiz merkez Zrgra, 18.O.1 pafta, 115 ada, 6 nolu parsel alanrnda imar planr degigikligi
konusu incelenmig olup, yaprlan gdrUgmeler sonucunda;

27 .11.2014 tarih ve 6642 kayrt nolu dilekge ile yaprlan imar planr degigikligi talebi etud
edilmigtir. SOz konusu Zrgra, 18.O.1 pafta, 115 ada, imar planrnda ayrrk nizam lejandr
bulunan, 6 nolu parsel alanrnda; ada ayrrma gizgisinin kaldrnlmasrna iligkin uygulama imar planr
degigikliginin (PlN NO:UlP-9421,1) 3194 Savrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca
onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN l3.MADDEsiNiN:
llimiz merkez, Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 92 pafta, 556 ada, 10 ve 11 nolu parsel

alanlanyla ilgili imar planr de$igikligi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu
konu hakktnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 92 pafta, 556 ada, 10 ve 11 nolu parsel alanlanyla ilgili
imar planr deSigikligi konusu incelenmig olup, yaprlan gdri.lgmeler sonucunda;

11.12.2014 tarih ve 6883 kaylt nolu dilekge ile yaprlan imar planr degigikligi talebi, et0d
edilmigtir. S0z konusu, Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 92 pafta, 556 ada, 10 ve '11 nolu parsel
alanlarrnrn bulundugu, Ayrrk Nizam - 4 kat lejandh konut imar alantnda; cephe igaretinin
kaldtrrlmasr, karayolu kamulagtrrma srnrrrndan 5 metre yapr yaklagma mesafesinin igaretlenmesine
iligkin uygulama imar planr deoigiklioinin (PiN NO:UlP-9420,1) 3194 Savrh imar Kanunu'nun 8/b
maddesi uyarrnca onavlanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN I4.MADDESiNiN:
llimiz merkez Yrldrflm Beyazrt Mahallesi, 91 pafta, 536 ada, 109 nolu parsel alanrnda imar

plant de$igikli$i konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt
gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mtrzakerelerden sonra konuyu oya sundu
ve;

llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 91 pafta, 536 ada, 109 nolu parsel alanrnda imar
planr degigikligi konusu incelenmig olup, yaptlan gOritsmeler sonucunda;

19.12.2014 tarih ve 7048 kaylt nolu dilekge; "... Yrldnm Beyazt Mahallesi, 536 ada, 109
nolu parseldeki ruhsath binamrn yapt kullanma izin belgesi yoktur. Son Qkan ydnetmeliklerle,
zemin kattaki igyerinin, ig yeri ag tg ruhsattnt almak ve yap kullanma izni belgesini alma
mecburiyetimiz vardrr. imar durumu B+4 olan binamrzn mevcutta B+2 dir. Dolaytstyla yrkrp
yeniden yapmantn bize getirecegi bi avantaj yoktur. Ekteki kroki ve foto1raflarda g1riildiga zere
yan taraftaki bize bitigik bina bizim bina derinligimizi 3.5-4 metre geQmesine raQmen, bizden ( 3 m.
gekmeden harig) krokide A ile g1sterilen ksmr da bahge olarak ayr maa istenmektedir. Bitigikteki
(106 parsel) binayr da dikkate ahp, gevre te$ekkAru aEsrndan, krokideki A pargastnrn da binamrza
kattltp, g1rsellik agrandan da girkin olacak olan girintinin de ddzenlenmesi malduriyetimizin
giderilmesi igin imar plan tadila yaprlmasln/,...." geklindedir.

Bitigik Nizamlr imar adalarrndaki yaprlagmalara iligkin plan notlarrna g6re, standart
uygulamalara aykrrr olaca$rndan ; soz konusu 19.12.2014 tarih, 7048 kayrt nolu dilekge ile talep
edilen imar planr de!iiikli!inin reddine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.
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cUNDEMiN IS.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 91 pafta, 804 ada, 56 nolu parsel alanryla ilgili

imar planr de!igikligi konusunun mUzakaresi, oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda
slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

llimiz merkez Yrldrrrm Beyaz( Mahallesi, 91 pafta, 804 ada, 56 notu parsel alanryla ilgili
imar planr degigikligi, konusu incelenmig olup, yaprlan incelemeler sonucunda;

20.10.2014 fatih,6142 kayrt nolu dilekge; "...Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 91 pafta, 804 ada,
56 parselde bulunan, ingaat ruhsatr almak uzere muracaatta bulundulumuz, tarafrmrza verilen
imar durum belgesine gore 4 kat verilmig olup, (ekte fotolraflan g6rUnen) bu cadde 0zerinde 5 kat
nizamlt binalar olugtugunu gormekteyiz. Gorsel butirnlU0trn ve tegekktrli.rn farkhhk olugturulmamasr
igin, bizim parselimizdeki 4 katrn hemen bitigigindeki yapr gibi 5 kata grkarrlmasr igin gerekli imar
de!igikliginin yaprlmasrnr,...." geklindedir. Bu dilekgeyle talep edilen imar planr de$igikli$i konusu ile
beraber, kat artrgrnrn yaprlmamasr gerektigi aQrklanan, 01.12.2014 tarih ve 995459 sayrlt bilgi
edinme mUracaatr da etird edilmi$tir.

lmar planlarrnda yapr ve niifus yogunlugu artaca!tndan, 804 ada, 56 nolu parselde, 4 kattn
5 kata grkartrlmasr y6nUndeki, imar planr deoiiikligi talebinin reddine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN l6.MADDEsiNiN:
llimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi 3 Pafta 401 nolu parselde Belediye Hizmet Alanr

(Stzdtrmaz Fosseptik Qukuru ve Tesisleri) Mevzi Nazrm ve Uygulama lmar planr yaprmr konusunun
mUzakeresi,oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi 3 Pafta 401 nolu parselde Belediye Hizmet Alanr
(Srzdrrmaz Fosseptik Qukuru ve Tesisleri) Mevzi Nazrm ve Uygulama lmar planr yaprmr ile ilgili Su ve
Kanalizasyon lgleri Mudurlugu'nun muracaatr incelenmig olup, yaprlan gorUgmeler sonucunda;

llimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi 3 Pafta, 401 nolu parsel ile ilgili olarak 08.12.2014 tarih ve
3747 sayrh Su ve Kanalizasyon igleri NIijdarrlugU'nUn yazrsrnda; "Yenibosna Mahallesinin kanalizasyon
atrklannrn Porsuk Qayrna degarj edildigi Qevre ve $ehircilik ll Mudurlugunce tespit edilmig olmakla
birlikte Porsuk Qayrnrn "Porsuk Baraj GOIA Havzag 6zel Htiki)mleri" Kapsamnda kalmas nedeniyle
hiQbir gekilde attksu degaina izin veilmeyecegi 15.09.2014 taih ve 005289 say r yazt ile tarafmtza
bildinhigtir. Konu ile ilgili Ealrymalar Belediyemiz ilgili maduilagance baglat mry olup, mahallemizin
ihtiyaanr karstlayacak sedrmaz fossept/k yaptmna karar verilmigtir. Yeni Bosna Mahallesi Fossept*
ingaatrnrn yap acaQt yerin mAkiyeti Belediyemize ait olmamakla birlikte; tesislein yap abilmesi
amactyla kamulagtma yap mau gerekmektedir. Aynca Yeni Bosna Mahallesi Porsuk Qayr'nrn 'Porsuk
Baraj Gdlt) Havzas Ozel Htik mleri" kapsamnda kalmag sebebi ite Fosseptik ingaatnn yap aca| yer
ile ilgili olarak; DS/ 34. $ube MAdA g1'nden 30.10.201 4. taih ve 672846 say r yaztst ite gerekti otan
izin taraftmtzca alnmetff. ave olarak, Iesis/enh yap acagt b6lge imar plantnm drynda kaldqmdan,
kamulagtrma yap abilmesi igin lmar planr tadilatna ihtiyag duyulmakta olup, Bu kapsamda gerekli olan
plan tadilatrnrn yap max hususunda geregi bilgileinize arz ve rica edeim." geklindedir.

Soz konusu parsel alanrnrn bir bolUmu Yeni Bosna Mahalle Yerlegik alanr igerisinde
kalmaktadrr. Yeni Bosna Mahallesi yerlegik alanrnda; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 90 saytlt
karanyla ilgili kurum ve kuruluglardan g6rUg ahnmasr, imar planrna esas jeolojik-jeoteknik etiidlerin
yaprlmasr gartryla 1/5000 Nazrm lmar Planr ve Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih ve 474 sayrlr
karanyla da ilgili kurum ve kuruluglardan goru$ alrnmasr, imar planrna esas jeolojik-jeoteknik etudlerin
yaptrnlmasr kogullanyta 1/5000 Revizyon Nazrm ve 1/1000 Uygulama lmar planr onaylanmrgtr. 1/5000
Revizyon Nazrm lmar planr ve 1/1000 Uygulama lmar Planr askrya grkmamrg olup y0r0rlUge
girmemigtir.

Yeni Bosna Mahalle Yerlegik Alanr lmar Planr gahgmasr kapsamrnda ahnan ilgili kurum, kurulug
gcirijgleri ve parsel bazrnda Halk SaglrOr Mudurlugu, ll Saglk MudurliigU, Fen lgteri Mudi.irlugi.l ve
Saghk lgleri MUdirrli.igii'niin konu ile ilgili gorUgleri etud edilmigtir. llgili mevzuat ve yOnetmelikler
yonunden sakrnca olmadrgr, herhangi bir proje ve yatrnmrn bulunmadrlr tarafrmrza bildirilmigtir. Soz
konusu parsel alanrnrn Yeni Bosna Mahalle yerlegik alanr igerisinde kalan bolumilnde imar planlanna
esas .ieolo.jik-jeoteknik etUdler yaptrnlmrg, Yeni Bosna Mahalle Yerlegik alanr drgrnda kalan bolumde
imar planlarrna esas jeolojik-jeoteknik etudler yapttfl lmam tgttr.
Yeni Bosna Mahalle yerlegik alanrnda 3 Pafta,401 nolu parselde Belediye HizmetAlanr (Srzdrrmaz
Fosseptik Qukuru ve Tesisleri) ve yol alanlan lejand.lr 1i5000 Mevzi Nazrm ve 1/1000 Mevzi Uygulama
lmar Planlnrn (UiP-9431) - (NiP-9432) 3194 Savrlt imar Kanunu'nun 8/b maddesi uvaflnca
onaylanmasrna igaretle yaptlan oylama sonucunda oybirlidi ile karar verildi. (-2 __*
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GUNDEMiN IT.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 0411112014 tarih ve 382 sayrh kararryla onaylanan Parmakdren, lnk6y

ve Qalca Mahalle Yerlegik Alanlarr lmar Planlarrna askr sUresi dahilinde yaprlan itirazlar konusunun
mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 0411112014 tarih ve 382 sayrh kararryla onaylanan Parmak6ren, lnkoy
ve Qalca Mahalle Yerlegik Alanlarr lmar Planlanna askr soresi dahilinde yaprlan itirazlafln
de!erlendirilmesi konusu gOrUgirlmirg olup, yaprlan gortrgmeler sonunda;

09.12.2014 tarih ve 6818 kayrt nolu, 10.12.2014 tarih ve 6866 kayrt nolu, 12.12.2014 larih
ve 6893 kayrt nolu, 15.12.2014 tarih ve 6971 kayrt nolu, 18.12.2014 tarih ve 7029,7030,7031 kayrt
nolu, 19.12.2014 tarih ve 7106,7049 kayrt nolu, 22.12.2014 tarih ve 7063, 7069,7082,7057 , 7083,
7056,7077,7058, 7059, 7078, 7068, 7070,7064,7076,7071 kayrt nolu, 23.12.2014 larih ve
7096, 7093, 7115,7114,7098, 7116 kayrt nolu Parmak6ren Mahalle Yerlegik Alanr lmar planrna
itiraz dilekgeleri ve 18.12.2014 tarih ve 7003, 7004 kayrt nolu lnkdy Mahalle Yerlegik Alanr lmar
planrna itiraz dilekgeleri bulunmaktadrr. Askr s0resi dahilinde yaprlan itirazlar, ilgili bilgi, belge ve
mUracaatlann tamamr etUd edilmigtir. Qalca Mahallesi yerlegik alanr Nazrm ve Uygulama lmar
Planrna askr sUresi dahilinde itiraz bulunmamaktadrr.

lnkoy Mahalle Yerlegik Alanr 1/1000 Uygulama imar planr mahalle yerlegik alan srnrrlarr
esas alrnarak dUzenlenmigtir.Ancak lnk6y Mahalle Yerlegik alanr 1/5000 Olgekli Nazrm lmar Planr
mahalle yerlegik alanr ve yerlegik alana birleqik sahada yirrurltikte olan 'll1000 dlgekli uygulama
lmar Planrnr igerecek gekilde dUzenlenmigtir. Askr strresi dahilinde gelen itirazlann mahalle yerlegik
alanr igerisinde kalan bolumle ilgisi olmayrp drgrnda kalan bdlumle ilgili olduou gdrulmugtur. Sdz
konusu dilekgelerde 152 ada 3 parsel nolu tagrnmazrn halihazrr durumda fiili olarak iki ayn parsel
olacak gekilde kullanrmda oldu$u bu tagrnmazrn imar planlarrnda da zemindeki fiili durumuna g6re
iki ayn parsel olarak iglem g6rmesi istenmektedir. Bu bdlgedeki 1/1 000 olgekli Uygulama lmar
planlan yUrUrl0kte olup askrya grkan plan 1/5000 olgekli Nazrm lmar planrdrr. Nazrm lmar planlarr
arazi pargalannrn; genel kullanrg bigimlerini, baghca b6lge tiplerini, bolgelerin gelecekteki nUfus
yo!unluklannr, gerekti!inde yapr yo!unlu0unu , gegitli yerlegme alanlarrnrn geligme y6n ve
btiyUkl0kleri ile ilkelerini, ulagrm sistemlerini ve problemlerinin gOzUmU gibi hususlarr g6stermek
Ozere dUzenlenen planlardrr. Bu nedenlerle soz konusu lnkdy Mahalle Yerlegik Alanr lmar
planlarrna askr suresi dahilinde yaprlan itirazlar uygun g6rUlmemigtir.

Parmakdren Mahalle Yerlegik alanr lmar Planlanna yaprlan itiraz dilekgelerinde; arazilerinin
halihazrrda yaprlann yogun bulundugu nazrm ve uygulama imar plansrz olarak belirlenen mahalle
yerlegik alanlan iEerisine alrnmasrndan, arazilerinin yol alanlannda kaldr!rndan, 18. madde imar
uygulamasr yaprlacak alanlar igerisinde olan tarlalarrndan higbir kesinti yaprlmamasrndan
tamamrnrn korunmasrndan, yaprlagma kogulunun Bitigik nizam olmasr gerekti!inden, evlerinin K6y
(Mahalle) Yerlegik Alanr drgrnda brrakrld r! rndan, Parmakoren Mahallesinin halen kdy oldu!undan
ve sulu tarrm yaptrklarr alanlarrnrn, meyve bahgelerinin imar planlarrna dahil edilmeyip imar drgr
brrakrlmasrndan bahsedilmektedir.

Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 382 sayrlr kararr ile Parmakdren, lnk6y ve Qalca
Mahalle Yerlegik alanlarr '115000 Olgekli Nazrm ve 1/'1000 6l9ekli Uygulama lmar Planlart
onaylanmrgtrr. Sdz konusu planlar ilgili Kamu kurum, kurulug gOrusleri, ilgili dokiimanlar, bilgi,
belge ve mUracaatlar etud edilerek planlama galrgmasrnda de!erlendirilmigtir.

Yaprlan planlama galgmasr surecinde 18.10.2012 tarih ve 9552 sayr| yazrmrzla ll Kultur ve
Turizm MudurltrlU'ne plan gahgmasr alanr ile ilgili kurum gOrUgU sorulmustur. ll Kiiltur ve Turizm
MUdUrlUgUnUn 20.12.2012 tarih ve 4485 sayrlr yazrsr ve Muze Mirdurlugu raporu ile Parmak6ren
Mahallesinde "KUlttrr Varhklannl Koruma Bolge Kurulunca tescil edilmig 1. derece arkeolojik sit
alanr olarak Parmakoren h6yuk, Parmakdren tumtilirsir ve Balprnar Nekropolii bulunmaktadrr."
denilmigtir. Sdz konusu ll KUltiir ve Turizm MtrdtirltroUnirn 20.12.2012 ve 4485 sayrh yazrsr ve
Milze MOdtirlti$u raporu ile iletilen sit alanlarr haritalara aktarrlarak, Belediye Meclisinin 02.08.2013
tarih 359 ve 361 sayrlr kararryla Parmakdren Yerlegik Alanlarr 1/5000 Nazrm ve 1/1000 Uygulama
lmar Planlarr onaylanmrgtr. Sdz konusu sit alanlarr bu imar planlarrnrn drgrnda tutularak, bu planlarr
igeren haritalar Kutahya KUltUr Varhklannr Koruma B6lge Mudurlugu'ne 09.06.2014 tarih ve 4162
sayrlr yazrmrzla iletilmigtir. Kiitahya Kirltur Varhklarrnr Koruma Bdlge Kurulu MudUrlUQUnden elden
temin edilen CD'de ise Eskigehir Kiiltur ve Tabiat Varlrklarrnr Koruma Kurulu'nun 26.07.2008 tarih
ve 2922 nolu kararryla tescillenen Parmakdren Taghk Nekropoli.j 1 . derece arkeolojik sit alanrnrn da
Parmakoren Mahalle Yerlegik alanr igerisinde oldugu gorulmiigtur. Bu Parmakoren TaSLk
NekropolU '1. derece arkeolojik sit alanr, Parmak6ren tUmUlUsU ve Balprnar NekropolU arastndadtr.

Parmakoren, lnk6y ve Qalca Mahalle yerlegik alanlan Nazrm ve Uygulama lmar Planlan
Belediye Meclisince belirlenen mahalle yerlegik alanlarr srnrrlarr igerisinde aragtrrmalar yaptlarak
dUzenlenmigti. Yerlegik alan srnrrr igerisindeki halihazrrda yaprlarrn yo!un bulundu$u b6lgeler
naztm ve uygulama imar planstz olarak belirlenmigti. 56z konusu askxa erkan planlafrn ytrrUrlttoe
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girmesinden sonra'18. Madde lmar Uygulamasr yaprlmasr hedeflenmigtir.
Bu nedenlerle Belediye Meclisinin 04.11 .2014 tarih ve 382 sayrlr kararr ile Parmak6ren,

lnkoy ve Qalca Mahalle Yerlegik alanlarrnda onaylanan 1/5000 olgekli Naztm ve 1/1 000 olgekli
Uygulama lmar Planlartna askr sUresr dahilinde gelen itiraz dilekgeleri ve Parmakdren Mahalle
Yerlegik Alanr igerisindeki Parmakoren Tag|k- Nekropoli.r 1. derece arkeolojik sit alanr
deQerlendirildiginde; Parmakoren Mahalle Yerlegik alanL igerisinde Parmak6ren iUmUlustr ve
Balptnar NekropolU arastnda kalan askrya grkan planlarda halihazrrda yaptlann yo!un bulundu!u
Naztm ve,Uygulama lmar planslz olarak duzenlenen alanrn fuzeyinaefi bcllge-nin Nazrm ve
Uygulama lmar planslz olarak ditzenlenmesine, Parmakoren Mahallesi Yerlegik aianrnrn kuzeybatt
bdlgesindeki lbadet Yeri alanrnrn Aynk Nizam T.A.K.s:0.25 K.A.K.s:1.05 4 kat konut alani, bu
alanrn doousunda bulunan konut alanrnda lbadet yeri (T.A.K.s:0.60 K.A.K.S:2.40 serbest Nizam
Hmax:perbest)ve yOl alanl lelandll alanlar duzenlenmesine(UIP-6561,1)― (NIP-6559,1)3194

. . lmar planlarr dOzenleyici nitelikte idari iglem oldu$u , kamu yaran amacr tagrdrlr ve plan
btltUnlu0unun saQlanmast bakrmtndan bu d0zenlemeler dtgrnda kalan itiraz konularrnin reddine;
Oncede-n onaylan'an Belediye Meclisinin O8l1Ot2O14tarih v;335 sayrh kararrndaki 3530 adada
sehven yaprlan hatadan dolayr yazrlan buttrn 230 nolu parsel ibaresinin 209 olarak tashih
edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirligi ile karar verildi.

GUNoEMiN 1 S.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 04111.12014 tarih ve 381 sayrh karanyla onaylanan Siner, Alayunt ve

A0aqkoy Mahalle Yerlegik Alanlarr imar Planlanna askr suresi dahilinde yaprlan itirazlar konusunun
mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardtndan yaptlan milzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

. Belediye Meclisimizin 04111.12014 tarih ve 381 sayrlr kararryla onaylanan Siner, Alayunt ve
Agaqkdy Mahalle Yerlegik Alanlarr lmar Planlanna askr siiresi dahilinde yiprlan itirazlann 

-

degerlendirilmesi konusu gOriigUlm0g olup, yaprlan g6riigmeler sonunda;
02.12.2014 tarih ve 6698, 6700 kayrt nolu, 08.12.2014 tarih ve 6789, 6788, 6787 kayrt nolu, Og.lZ.2O14

tarih ve 6828 kayrt nolu, 10.12.2014larih ve 6861 kayrt nolu, 11.12.2014 tadh ve 692:, , 6926, 6855,6884 kayrt
nolu, 15.12.2014 tarih ve 6936 kayrt nolu, 16.12.2014 tarih ve 6954 kayrt nolu, zz.lz.zdu arrn ve
7104,7102.7100,7099 kayrt nolu, 23.12.2014 tarih ve 7118 kayrt nolu Agagkoy Mahalle Yerlegik Alanr
lmar-planrna itiraz dilek9eleri ve 10.12.2014 larih, 6851 kayrt noiu, 16.12.i0i4 tarih ve 6984 kayrt nolu,
22.12.2014 tarih ve,7067.kayrt nolu, 25.12.2014 tarih ve 7169 kayrt nolu Siner Nanitte Verteglt nlani
lmar planrna itiraz dilekgeleri bulunmaktadrr. Askr suresi dahilinde yaptlan itirazlar, ilgili bilgi, belge ve
mllracaatlarln tamaml ettrd edilmigtir. Alayunt Mahalle yerlegik alanr Naztm ve Uyguli'ma lmar planlna
askt stiresi dahilinde itiraz bulunmamaktadtr.

A0agkoy Mahalle Yerlegik.alant lmar Planlarrna yaprlan itiraz dilekgelerinde; imar planlarrna
esas jeolojik-jeoteknik ettrdlerin tekrar dtlzenlenmesinden, i<urum gorl]gleri ionucu planlara aktarrlan
dere yatagl gUzergahtnln degigtirilmesinden, 18, madde imar uygul-lamasr yap,t"cit 'it"nrar 

igerisinde
olan. tadalarlndan higbir kesinti yaprlmamasrndan tamamrnrn (o-runup aynr 

'XarmasrnOan, 
yaptlagma

oranlannrn az oldusundan TAKS, KAKS oranlannrn yukseltilmesinden bahsedilmektedir.
. .. ..9ing, Mahalle Yerlegik Alanr lmar Planlanna iaptan ituaz dilekgelerinde; araiiieri uzerinden yolgegirildi0inden, parsellerinin hisseli oldugundan- bu hisselerin okfat" at,niiai gatrgmalann

yaprlmasrndan, avlu duvarrannrn yor aranrannda kardr!rndan bahsedirmektedir
Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 381 siyrlr kararr ile Siner, Alayunt ve AgaQkoy Mahale

Yerlegik alanlarr 1/5000 dlgekli Nazrm ve 1/1ooo olge'kti Uygulama lmai ptaniarr ona"yJnnirgtrr stiz
konusu planlar ilgili Kamu kurum, kurulug gorugleri, ltgiti aot-iimantar, bilgi, belge ve mi.iracaaflar etijd
edilerek_planlama gakgmasrnda degerlendirilmigtir.'
. . .. . 

Singr, Alayunt ve Agagkoy. Mahalle yerlegik alanlan Nazrm ve Uygulama lmar planlarr Belediye
Meclisince belirlenen mahalle yerlegik alanian slnrrlan igerisinde aragtririalar yaprlarar duientenmigti.
Yerlegik alan srnrrr igerisindeki halihazrrda yaprlann yogun bulundugu bcilgeler ;ri,; ;; uygutama imarplansrz olarak belirlenmigti. Soz konusu askrya grkan pianlann yuri;luge lirmesinden son?i 1g. Madde
lmar uygulamasl yaprlmasl zorunlu alanlar olarak belirlenen sahalarda 18. Madde lmar Uygulamasr
yaprlmast hedeflenmigtir.

^,- , -Bl.n:d:nlerle Berediye Mecrisinin 04.11.20i4 tarih, 381 sayrrr karan ire siner, Arayunt ve
N:_qlgl_y?lillg Yerlegik arantannda onaytanan 1/sooo otgekti Nazim ve 1/1000 otqeiti Uygutama
lmar Planlarrna askr slrresi dahilinde gelen itiraz dilekQeleri degerlendirildiginde; 16.t2.ZOtq t-arin ve
6984_saytlt itiraz dilekgesinde, Siner Mahallesi 3 pafti 2321 pirselde bulinan evinin park alanlnda
kaldrgl belirtilmistir. Soz konusu. parsel alanrnrn bulundugu sahalar 18. Madde lmai Uygulamasr
yaptlmastntn..zorunlu olduQu alanlann.dtgrnda bulunduQund'an dolayr bahse konu alantn asiiya glkan
planlarda ha.lihaztrda yaptlann yogun buiundugu Nazrni ve Uygulama lmar pransiioraiak iuzenlenen
alanlar gibi Nazrm ve uygurama lmar pransrz orarak di.]zenrennJesi uygun goiutmtrgtur.

lmar planlarl di.jzenleyici nitelikte idari iglem oldugu, t<am'ri y,aian amicr tagrdrgr ve plan



bUtUnlugunun saglanmasr bakrmrndan bu duzenlemeler drgrnda kalan itiraz konularrnrn reddine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oybirligi ile karar verildi.

GUNDEMiN I g.MADDESiNiN:
llimiz merkez B6lcek Mahallesi, 21.K.4 pafta,29 ada, 2 parselde imar planr degigikligi

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

llimiz merkez B6lcek Mahallesi, 21.K.4 palla, 29 ada, 2 parselde imar planr degigikligi,
konusu. incelenmig olup yaprlan gOriJgmeler sonucunda;

llimiz merkez Bdlcek Mahallesi,21.K.4 pafla,29 ada, 2 parsel alanrnda imar planrnda
Bitigik nizam 3 kat konut, Y (Yetersiz ada derinligi nedeniyle arka bahge mesafesinin Belediyenin
takdirine 96re Ydnetmeli0in 6ng0rdU0U asgari mesafenin altrnda uygulanabilecegi veya hig
uygulanamayabilece$i yapt adalarr) lejandL alan bulunmaktadrr. 56z konusu parselin bulundu!u
bolgede parselasyon iglemleri tamamlanmrg olup; 2 nolu parsel imar parseli nitelioindedir Ancak
imar planrna gore gUneydoou bdlUmitndeki alanla guyulanmast gerekmektedir.

YUrUrlUkteki 1/5000 Olgekli nazrm imar planrnda kayrklrklar olabileceginden naztm imar
planr degigikligine gerek olmadrgr tespit edilmigtir. Parselasyon iglemiyle uygulama imar planr
arasrndaki kayrklr!rn giderilmesi amacryla; Bolcek Mahallesi, 21 .K.4 palla, 29 ada, 2 nolu parselin
gUneydo$usundaki konut alanr b6lumUnUn yol alanrna dOnUgtUrulmesine ydnelik uygulama imar
planr deoigiklioinin (PiN. NO: UIP-9461.1) 3194 Sayrtr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca
onavlanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 20.MADDESiNiN:
llimiz merkez Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 930 ada, 280 parselde imar planr degigikligi

konusunun muzakeresi, oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardlndan yaptlan mtrzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 930 ada, 280 parieldi: imar planr degigikligi
konusu incelenmig olup;

01.12.2014 tarih, 6672 kayrt nolu ditekqe etud edilmigtir. Cematettin Mahailesi, 33 pafta,
930 adadaki yeni yaprlagmalar igin "cephe ve derinlik gartl aranmaz" ibaresinin eklenmesi talep
edilmektedir.

llimiz merkez Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 930 ada,280 nolu parselde imar plantnda
Bitigik nizam 4 kat konut lejandlr alan bulunmaktadrr. Soz konusu imar adasrndaki parseller
Y6netmelikte belirtilen min. parsel genigligini sa!lamaktadrr. Ancak, 280 nolu parselle birlikte
adadaki bazl parsellerin Yonetmelikte belirtilen mrn. parsel derinligini sa!lamadr!t gdrulmugtur.
1/5000 olgekli nazrm imar ptanr degigikligine gerek otmadr!r tespit edilmigtir

llimiz merkez Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 930 adanrn batr bdlumtrndeki Bitigik nizam 3
kat konut lejandh alan harig olmak uzere; adanrn geri kalan krsmrna y (yetersiz ada derinligi
nedeniyle arka bahge mesafesinin Belediyenin takdirine g6re y6netmeiigin 6ng6rdijArj asg;ri
mesafenin alttnda uygulanabileceQi veya hig uygulanamayabilecegi yapi adalan; telinor
eklenmesine ydnetik uygutama imar ptanr degigiktiginin (plN. NO: U[p-9a20.3) 3'11+ SaUlfjOef
[aluorr'nun -8/b maddesi uvarrnca onaylanmasrna igare e yaprlan oylama sonuiunG ov oirligi
ile karar verildi.

GUNoEMiN 2I.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Yoncalr Mahallesi, 50,K.1.A pafta, 161 ada bdlgesinde ilave nazrm imar planr

!,ll.rlr.nyn mtrzakeresi,olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mtrzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Yoncal Mahallesi, 50.K.'l.A pafta, 161 aoa uotgeiind6 ilave nazrm imar planr,
konusu incelenmig olup yaprlan g6rtigmeler sonucunda;
_ . .. Qeyre ve $ehircilik ll Mudurliigu'niin 03j2.2014 tarih, 6846 sayrtr yazrsr etud edilmiitir.
Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarih, 130 sayrh kararr ile onaylanan imar planr degigikliOins iligkin
olarak; Qevre ve gehircilik BakanI!r Mekansal plantama Genel Mudurltjgu'nun zd'13l1i sayrti
Genelge'si kapsamrnda dosyasrnda yaprlan incelemede tist olgekli planrnrn bulunmadrgr; s6z
konusu eksikliklerin ve gerekli dUzeltmelerin ivedilikle yaprlmair gerektigi belirtilmektedir.

Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarih, 130 sayrlr kararr ile; yoncah, 50.K.1.A pafta, 161 ada,
1 parselde bulunan Ayrtk nizam 2 kat konut lejandlr alanrn Otel Tesisleri Alanrna ddnugturulmesine
yonelik uygulama imar planr degigikligi onaylanmrgtrr. s6z konusu alanda nazrm imar planr
bulunmamaktadrr. Yoncah Mahallesi, 50. K.1.A pafia, 161 ada, 1 parselde uygulama imarplanr
degigikligi yaprlan alan ve gevresini gosterecek gekilde hazrrlanan,{ /5OOO oigekli ilave nazrm imar



planlnln(PIN NO:NIP-9464)3194 savi::imar Kanunuinun 8′ b maddesi uvannca
onavlanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirligi ile karar verildi.

cUNDEMiN 22.MADDESiNiN:
Osmangazi Elektrik Da$rtrm A.$.'nin 31.10.2014 tarihli yazrsryla iletilen trafo yerleri ile ilgili

imar plant de$igikligi konusunun mUzakeresi, oldu!unu belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda
slayt g6sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

Osmangazi Elektrik Da!ttrm A.9.'nin 31.10.2014 tarihli yazrsryla iletilen trafo yerleri ile ilgili
imar planr deoigikligi, konusu incelenmig olup yaprlan goritgmeler sonucunda;

Osmangazi Elektrik Da!rtrm A.g.'nin 31.10.2014 tarih, 402712014727 42 sayrh yazrsr;
'$irketimiz 2015 ytlt yattnm programtnda yer alacak olan; llimiz Merkez llge A.G - O.G Elektrik
$ebekesl yenileme ye ,esls gal$malan kapsamrnda, ll lgletme MAdAflAAAmUzce muhtelif
Mahallelerde yeni yaptlagmalar ve gAg afttglan nedeniyle aftan enerji ihtiyactnr karg amak ve bu
bdlgelere kesintisiz ve daha saQhkh enerji temin etmek igin ilave trafolar tesis edilmesi
planlanmaktadrr. Yazmz ekindeki 1/500 1lgekli plan 1rneklerine yerleri igaretlenmig (TRF
sistemde koordinatlan beliftilmi$) alanlann trafo yeri olarak plan tadilatlanntn yap arak girketimize
tahsisl ve gerekli Meclis Karannn alrnarak..." geklinde olup; 16 adet teklif trafo alanr haritasr
iletilmigtir. Bunlardan 5 adedinin degerlendirilmesi sonucunda;

Meydan Mahallesi, 24 pafta, 119 adadaki gocuk bahgesi alanrnda teklif kafo alanrnrn kuzey
y6ntinde kaydrrrlarak; Meydan Mahallesi, 23 pafta, 126 adadaki park alanrnda teklif edildigi
gekilde; Meydan Mahallesi, 21 pafta,640 adadaki otopark alantnda teklif trafo alanrnrn dolu
y6nUnde kaydtnlarak; Meydan Mahallesi, 20 pafta, 470 adadaki park alanrnda teklif trafo alanrnrn
kuzey yonunde kaydrrrlarak; Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 932 adadaki bir bdlUmU otopark, bir
bdltrmU yol alanrnda kalan teklif trafo alanrnrn teklif edildigi gekilde; trafo alanlarrnrn
duzenlenmesine iligkin uygulama imar planr deoigiklikterinin (plN. No: ulp-9420.4) 3194 savrh
lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uvarrnca onaylanmasrna igare e yaprlan oylama sonucunda
oybirligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 23.MADDESiNiN:
Geven Jeotermal Sahasr Kaynak Koruma Alant stntrlanntn imar planrna iglenmesi

l:l.r..r.nyn muzakeresi, oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sunitive;

Geven Jeotermal sahasr Kaynak Koruma Alanr srnrrlannrn imai planrna iglenmesi
konusunun daha detayh incelenmek Ozere lmar ve Bavrndlrhk Komisvonu'na havale edilmesine
igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 24.MAoDESiNiN:
Belediye ve miicavir alan stnrrlanmrz dahilinde yeni hafriyat ddkiim sahasr belirlenmesi

!,9l.r.rr.nyn muzakeresi,oldug unu belirten Meclis Bagkinr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundJ ve;

Belediye ve mticavir alan srnrrlarrmrz dahilinde yeni Hafriyat dokiim-sahasr belirienmesi
konusunun daha detayh incelenmek trzere lmar ve Bavlndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli!i ile karar verildi.

cUNDEMiN 2s.MADDESiNiN:
llimiz merkez Bolcek Mahallesi, 17 pafta,3976 ada, 32 parsel bdlgesinde ilave nazrm imar

plant konusunun muzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanl bu konu hakkrnda slayt gdsterisi
ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez B6lcek Mahalleii, 17 pafla,3976 ada, 32 parsel b<illesinde ilave nazrm imar
planr konusunun daha detayh incelenmek iizere lmar ve Bavrndrrlrk Kgmi-svonu'na havale
edilmesine igaretle yapllan oylama sonucunoa oy oirligi ie rarar veritdi. 

-GUNDEMiN 26.MAoDESiNiN:

- Belediye Meclisimizin 04..11.2014 tarih ve 388 sayrh kararr ile onaylanan, lnk6y ve ealca
Mahalleleri, 22.o.1 , 23.o.4, 25.o.4 pafta, Eskigehir yolu gevresi imar planlarrnda, bu yola tepheli
parsellerde gekme mesafelerinin duzenlenmesine y6nelik yapnan {}62 ve 2462_furoiu imar planr
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degigikligine askt sUresi dahilinde yaprlan itirazrn de0erlendirilmesi konusunun mUzakeresi,
oldugunu belirten Meclis Baqkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarih ve 388 sayrl kararr ile onaylanan, lnk6y ve Qalca
Mahalleleri, 22.O.1,23.O.4,25.O.4 pafta, Eskigehir yolu gevresi imar planlarrnda, bu'yola tepheli
parsellerde gekme mesafelerinin dUzenlenmesine y6nelik yaptan 2462 ve 2462_4 nolu imar planr
de!igikligine askt strresi dahilinde yaprlan itirazrn degerlendirilmesi konusunun diha detayl
incelenmek Uzere lmar ve Baytndrrlrk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNoEMiN 2T.MADDESiNiN:
lhca Harlek rermal rurizm kapsamrnda kalan 50.L.1c, 50.L.1D, 50.L.4A, 50.L.4B paftalann

kesiqimindeki sahada dUzenleme yaprlmasr konusunun mtrzakeresi, olduOunu belirten Meclis
Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan
miizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

lhca Harlek Termal Turizm kapsamrnda kalan 50.L.1C, 50.L.1D, 50.L.4A, 50.L.48 paftalann
kesigimindeki sahada dUzenleme yaprlmasr, konusu incelenmig olup;

Eskigehir 1. ldare Mahkemesi 2OO8/201 Esas,2009/176 nolu kararlarrnda; .......02.09.2003
tarih ve 126 sayrL Kutahya Belediye Meclisi kararr ile kabul edilen 1/1000 6lgekli uygulama imar
planr ile soz konusu plana yaprlan itirazrn reddine iligkin 22.10.2003 tarih ve 156 saytlr Ktrtahya
Belediye Meclis karartntn gehircilik ilkelerine, planlama teknik ve esaslarrna kamu yararrna ve imar
mevzuatlna uygun olmadt$t ve iptali gerektili sonuglanna ulagrlmrgtrr. Agtklanan nedenlerle dava
konusu iglemin iptaline,.....denilmektedir. Danrgtay Altrncr Dairenin 2009/ 11851 Esas,2O12t1O14
nolu kararlarrnda;..,.... Eskigehir l.ldare Mahkemesi'nin 15.04.2009 tarihli, E:2008t2O1, K2OO91176
saytlt karart ve dayandr!r gerekge, usul ve hukuka uygun olup, bozulmastnt gerektirecek bir sebep
bulunmadl!tndan temyiz isteminin reddi ile anrlan karann onanmasrna....denilmektedir. Belediye
Meclisimizin 22.10.2003 tarihli kararryla uygun gOrtrlen imar planr deligikligi alanrnrn tamamr o
tarihte yasa kapsamrndaki " Turizm Merkezi Alanr" drgrndaydr. 16.12.2006 tarihinde Resmi
Gazeteyle soz konusu imar planr deoigiklioi alantntn tamamt 49b712634 saytlt yasa kapsamrnda "
Termal rurizm Merkezi Alanr" igerisine ahnmrgtrr. 2634 sayrlr Turizm iegvik Kanunu'nun 7.
Maddesinde Bakanhk Kultur Turizm Koruma ve Geligim Bdlgeleri ve Turizm Merkezleri iginde her
olgekteki planlan yapmaya, yaptlrmaya, resen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir.
. Hukuk lgleri Mudurluou'nnn 28.02.2014 t-arih 148 sayrh yazrlirrnda Onanan Mahkeme
karannrn uygulanmasr 2577 sayfi ldari yargrlama Usulu (anuhu'nun 2g.maddesi gereoince
zorunlttdur. Ancak, Meclisge karar doorultusunda yeni bir karar alnarak Bakanlrla iletilmesi
gerektioi....agrkLanmrgtrr. ll Ma-halli idareler Mijdi..irltrgU'ntrn 01.04.2014 tarih 2835 sayiir yazrlarryla

ll?tllgl lgigleri BakanlrQr'nrn 13.09.2006 tarih 82104 sayrl yazrlarr, gor09 bagvurusu irakkrndaki
?90P!!-sayrh genelgeleri, incelenmigtir Konu ile ltgili t[m bilgi ve 6etgeier etud edilmigtir.
14.06.2014Iarih 29030 sayrh Resmi Gazetede yayrnlanin Mekansil planlar ylprm y6netmeliginde
Mekansal kullanrm tanlmlart ve esaslarrnda Belediye Hizmet Alaniarinda' yaprlabiiecek
fonksiyonlar agtklanmt gttr.

.. .. 90, konusu Dantgtay Karartntn uygulanmasr amacryla; 05.02.2003 tarih 7 sayrh Belediye
Meclis Karan ve onaylanan 1336 numara| imar planr oe$igit<tiginin , 09.04.2003 tarih, sg sayrl
Belediye Meclis Kararrnrn, 02-09.2003 tarih 126 Sayrtr BeteAiyJMeclis Karan ve onaylanan 13'68
llT?rl!l- ]mar planr de9igikli0inin, 22.10.2003 tarih 156 sayrlr Betediye Mectii Kararrnrn,
92:99.:?.0,95. tarih 323 sayrh Betediye Mectis Karartarr ve onaytinan 1517 numarah imar plani
degigikliginin, 03.06.2008 tarih,-213 sayrlr Belediye Meclis Karirrnrn, 01.1Z.2OO1 tarih, b00 iayrh
Belediye Meclis Karartntn, 01.06.2012larih, 252 sayrh Belediye Meclis Kararrnrn, O4.O1.2O13ta;h,
10 saytlt Belediye Meclis Karartntn, 03.05.2013 laiih ,232 sayrlr Belediye Meclis Kararrnrn iptai
edilmesi, yurtrrltlkteki Nazlm imar Planrnda Resmi Kurum- aLteOiye Hizmet Alant ve yol lejandlr
alan bulundu$undan, 21 .06.2002 tarih 104 sayrl Belediye Meclis Karanyla onaylanrp yUrtirttige
giren; 50LlC , 50LlD, 50L4A ve 50L48 paftalardaki Belediye Hizmet Alani ve yol'alanr ge1tinOeli
1/1.000 dlgekli uygulama imar planrnrn, nazrm imar planrna da uygun oldugundan, uygulanmasr,
Belediye Hizmet Atanrnda, 1,5 metre kesiflr kanat ve 5 metiJ genigti$inde bakiir yotunun
uygulanmastna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi. 

-

GUNDEMiN 2S.MADDESiNiN:
llimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi, 726 nolu parselin guneyindeki park alanrnda

duzenleme yapllmast konusunun muzakeresi, olduQunu belirten Meclis Bagkanl bu konu hakkrnda
slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya

dUzenleme

sundu ve;

う
る

sonra konuyu oya



llimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi, 726 nolu parselin gUneyindeki park alanrnda
dirzenleme yaprlmasr konusu incelenmig olup yaprlan gOrUgmeler sonucunda;
llimiz merkez Yeni Bosna Mahallesinde, mUlkiyeti Belediyemize ait olan 726 nolu parsele; karayolu

drgrnda, arka tarafrndan da cephe saglanabilmesi amacryla, parselin gUneyinde bulunan park
alanrnda 10 metrelik yol alanr dUzenlenerek, 15 metrelik yola ba$lantrsrnrn sa$lanmasr,
yonlerindeki nazrm ve uygulama imar planr de$igikligi ile azalan park alanr miktarrna kargrlrk, aynr
miktarda park alanrnrn yilrUrlukte imar planr bulunmayan, Yeni Bosna Mahallesi yerlegik alantnda
aynlmasr ydntrndeki mevzii, nazrm ve uygulama imar planrnrn (UlP-9471,1 ) - ( NIP - 9472,1)
3194 Savrh lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca onavlanmasrna igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birli!i ile karar verildi.

GUNDEMiN 29.MADDESiNiN:
ilimiz merkez lnk6y Mahallesi 24.N.3-4 paftada, imar Planr duzenlenmesi konusunun

mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt g6sterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez lnkoy Mahallesi, 24.N.3-4 paftada, imar planr duzenlenmesi, dosyasr
incelenmig olup yaprlan gdrUgmeler sonucunda;

29.12.2014 tarih, 7205 kayrt nolu dilekge; "Uyelerimizin Mevcut sanayi sitesindeki yerlerinin
fiziki yetersizligi bunun yanrnda sanayi alanrnrn riskli alan olarak ilan edilmesi sebebiyle, depreme
dayanrkh, modern ve gevreye uyumlu kUgUk sanayi sitesi kurmak amacryla kooperatifimizi
olugturduk. llgili resmi kurum ve bUrokratlann yol gdstermesi ve deste!iyle tespit etti$imiz ekte
sundu$umuz Belediyenizin yapmrg oldu!u halihazrr plan galrgmasrnda kullanrm amacr
agaglandtrtlacak alan olarak tahsis edilmig b6lgenin, kullanrm amacrnln Kugtik Sanayi Sitesi olarak
plan tadilatr yaptlmasr... " geklindedir.

Dilekge et0d edilmigtir. Soz konusu alan; ink6y Mahallesi yerlegik alanrnrn kuzeyi ile 2.OSB
Alantntn gt"tneyinde bulunmakta olup, Belediye Meclisinin 0310412012 tarih ve 169 sayrh kararryla,
ilgili kurum ve kuruluglardan gorUg aLnmasr, jeolojik- jeoteknik etUd yapttnlmast gartlanyla
onaylanan 1/5000 olgekli nazrm imar planrnda Alaglandrnlacak Alan lejandh b6lUmde kalmaktadrr.
Gegen s0re zartnda jeolojik- jeoteknik et0dlerin tamamlandrgr, ancak ilgili kurum ve kurulug
gdruglerinin tamamlanmadr!r gortilmug ve plan yirrirrlUoe girmemigtir.

56z konusu alanda, KugUk Sanayi Sitesi Alanr olarak imar planr yaptrnlmast igin, ldaremiz
tarafrndan;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl!r Maden lgleri Genel Mtrdtrrlugu'ne iletilen 16t01t2O15 tarih,202
93yr]1 y9g1nr1 cevabrnrn gelmesi ve 1-Karayoilarr 14. Botge Mudurtuotr Bursa, 2-D.S.l 34. gube
Mtldurlugtr [utahva, 3-BorA$ Dogat Gaz lgtermeteri eotge l\iludi.irtugtr aoKela. 4-itrelekom
Mudurltrgu Kutahva, s-Bitim, sanayi ve Teknotoji lt Nauouaugu Kutahyi, 6-lt Kuttur ve Turizm
yu.dUr!u0r/ Muze Miidurlu$u Kutahva,. T-ll ozet idaresi Genet sekreiertigi Kutahva, 8-eevre ve
I,ehircilik ll Mudurlu0tr 4!rlahva, g-TEIA$ T0rkiye Etektrik ltetim n.g. o.l[etimEiis've igtetme Grup
Mudurlu0ir Kutahva, 'l O-osmangazi Etektrik Dagrtrm A.g. proje ve iesis Mtrdurtudu Ku6hya, l1 -
orman-Bolge Mudurtuoit Ktjtahva, 12-Gr].a, Tarrm ve Hayvancrtrk lt Mtrdurtuoi.j Katah't;, a-3lt
Sa9hk Mudullu0u Kslehya, 14-orman ve Su igleri Bakanlrgr Kutahya guue Mi:oti,rtudu Kirlahva,
1s-Kutahya Belediyesi A. Fen igleri M0dirrlu!u B. Su ve KJnatizasyon igteri UruOurtuiu C Saltrt<
lgleri Mudurltrgu, 16-ll Afet ve Acil Durum Mtrdurlugu Kutahva, fi -q,inig;z Dogalgaz 

-Dagrtrm 
A.g

K0tahya $ube Mudurlugu Kutahva, 18-Hatk sagtrgr Mtrdtrrtu5u/ Qevre ve qatigan sagtr6r eirimi-
Kiltahya, '19-orman ve su igleri Bakanlr!r, Kurum ve Kuruluglardan imar planina esa.-s lorugter
allnmasl, ilgili gehir planctsrna hazrrlattrrrlmasrna igaretle yaprtan oylama sonucunda oy UiAigi ile
karar verildi.

GUNDEMiN 30.MADDESiNiN:

. llimiz merkez lnkoy Mahallesi 21.N.2 pafta, 5305 nolu parselde imar ptanr degigikligi
l9l.r"r.n.gl muzakeresi, oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sunlu ve;

llimiz merkez lnk6y Mahaili:si, 21.N.2 pafta, 5305 nolu parselde imir planr deOi;iki0i,
konusu incelenmig olup yaptlan gdrilgmeler sonucunda;

_ llimiz merkez lnkdy Mahallesi, 5305 nolu parselde; Nazrm lmar Plantnda Ototerminal Alanr,
A-LPG lejandh alan ve trafo alanlart bulunmaktadrr. Uygulama lmar Planlnda ise Ototerminal Alant,
Ototerminal Oteli Bol0mU, A-LPG (Ototerminal Alanr dahilinde Akaryakrt lstasyonu, Yrkama-
Ya{lama Tesisi ve LPG lstasyonu Boltimi.r) lejandL alan, trafo alahlan ve ilgili plan notlarr
bulunmaktadrr.

. -. 1fq, ve Bayrndrrlrk Komisyonu'nun 21lO1l2O1S tarihli topla4[rsrnda uygun oorUlen plan
degisiklili hakkrnda; saglrk lgteri Muotrrtugu'nun ozto2l2olstarih', lJ sayrtr ya2isrndl: "...Mevcut

,1\ l/ --a'
At,3/



alanda yap acak olan yerlegimlerde TS 12820 ve TS 11939 Standartlartnda belidilen mesafelere
uyulmasr, LPG Yer altt tankrnrn etrafinda TS 11939:2013/T3/Kasm2014 Standardrntn Qizelge 2
Not:4'te beliftilen 1nlemlerin alnarak LPG Yer alil Tankrntn Ototerminal stnrra olan mesafbsinin 20
metre olarak belirlenmesi, resls gevresrnde ve LpG yer alh rankntn etrafnda gerekli saQlk
Koruma Bandr mesafelerinin belirlenmesi, yag degigiminin bu atanda yap mamait ve otomobil
ykama faaliyetinin herhangi bir yap agma yap madan yiiri ahesi kaydryla lmar ve Bayrndd*
Komilyony taraftndan uygun g1riilen lmar Planr degigikliginin yap mastnda herhangi bir mahsur
gdrAhem i gth. " konulan belirtilmigtir.

Sa$hk igleri MildUrltr!untrn soz konusu yazrsrnda belirtilen hususlarr yerine getirecek
gekilde; lnkdy Mahallesi, 21.N.2 pafta, 5305 nolu parselde, Ototerminal Alanr lejandtt alanrn
igerisinde bulunan, A-LPG (OtoterminalAlanr dahilinde Akaryakrt lstasyonu, ytkama- yaglama
Tesisi ve LPG lstasyonu Bolumii) lejandlr alanrn, halihazrrdaki yaprlagmalardan dolayr; g-tineybatl
bdlumunde daraltllma yaprlmasr, 5 metre gekme mesafelerinin dtrzenlenmesi, Hmax:8.5b (2 kat)
lejandtntn belirlenmesi, Ototerminal Alanrna dogru kuzeybatr yonunde srnrrlarrnrn genigletilmesi,
ifraz yaptlmadan maksimum 6160 metrekarelik Ototerminal Alanr dahilinde A-LPG (Ototerminal
Alanr dahilinde Akaryakrt-LPG-Otogaz Satrg lstasyonu) lejandh alanrn dUzenlenmesi, Ototerminal
Alanr dahilinde bulunan Ototerminal Oteli BolUmitnde Hmax:'10 Kat lejandrnrn eklenmesi,
ydntrndeki nazrm ve uygulama imar ptanr degigiktiginin (Ulp- 9473,1) - ( Nlp - 9475,1) 3194
Savlll lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uvannca onavlanmaslna igarelle yaprlan oylama sonucunda
oy birli!i ile karar verildi.

Bu arada Meclis Bagkanr'nrn teklifi iizerine, Meclis Katibi ve Enciimen iiyeliklerine
yaprlacak gizli oylarrn sayrmrnr yapmak aizere Ali KoRKMM ve 6mer Faruk DURMAZ,dan
olugan tasnif heyeti olugturuldu.

GUNDEMiN 3I.MADDESiNiN:
Meclis uyesi lbrahim YACAN rn istifasr ile bogalan Meclis katipligine daha once yedek

fjyeli$e segilmig olan Selim DURMAZ asil uyelige hak kazanmrg olup kilan si.ireyi tamimlamak
0zere g]zli oyla 1 adet yedek Katip Uye segimi yaprlmasr konusunun mUzakeresi oldu6unu belirten
Meclis Bagkanl bu konu hakkrnda slayt g6sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan- yaptlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayl1l Belediye Kanunuinun 19 Maddesi,‖ k flkrasl “Beredrye JИ ec″sisecrm sο ″υcra″ 77′″
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Mec‖simizin o9 o4 2014 tanh ve 86 saylll karan‖ e l yedek ttye Se‖ m DURMAZ asiluye‖oe hakkazanmrg oldugundan;
Bosalan Bagkanhk Divanl.yedek katip Uyeli$ine kalan silreyi tamamlamak Ozere (14 ay) yaptlan

gizli oylama sonucunda Murat HASER 1g oyla Legilmigtir.

GUNDEMiN 32.MADoESiNiN:

.. Meclis uyesi lbrahim YACAN'rn istifasr ile bogalan Belediye Encirmen uyeligi,ne kalan
soreyi tamamlamak uzere gizli oyla 1 adet Encumen uye segimi yaprlmasr konusuriun 

-

mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkinda-slayt g6sterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundri ve;

5393 sayrh Kanun'un 33.Maddesi (a) frkrasr 'lr Berediy;rerinde ve ntrfusu 100.000,in
Uzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisinin her yrl kendi Uyeieri arasrndan bir yrl igin gizli oyla
segecegi ug uye......" hukmu uyannca ve g Ekim 2005 tarih ve 25961 sayrlr Reimi gaieteo6
yayrmlanan Belediye Meclisi Qahgma y6netmeligi'nin 20.Maddesinin son frkrasr ,,En-cumenin
seeilmis iiyeliklerinden herhangi bir nedenle bogalma olmast halinde, meclisin yaptlacak ilk
birlegiminde kalan sUreyi tamamlamak iizere yenisi segilir,,htikm0 uya.nca;

Belediye Meclisimizin 09.04.2014 tarih ve 87 sayrrr Mecris kararr ile 1 yrl gorev yapmak
trzere segilen Encumen uyeleri arasrndan ibrahim yACAN,rn zg.o1 .zo1s tarihind; istifa;r ile
bogalan;

Belediye En-cLrmen UyeliQine kalan sureyi ( 2 ay) tamamlam 
^fir:..r. 

yaptlan gizli oytama
sonucunda Mustafa AYDTN 19 oyta segitmigtir I I ' /2:-l/ ---
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GUNoEMiN 33.MADDESiNiN:
Meclis tryesi lbrahim YACAN'rn istifastyla bogalan;
a) Saghk ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'na 2 ay siireligine 1 Uye,
b) Tirrk Dunyasr Belediyeler Birligi yedek i.iyesi $ule UYKUN asil Uyeligie geldiginden dolayr

yedek Uyelige Mahalli ldareler Segimlerine kadar gorev yapmak Uzere 1 uyL, 
-

c) 3654 sayrll Milli Mi.rdafa Mukellefiyet Kanunu'nun 8. maddesi gereli Milli Mudafa
Komisyonu'na Mahalli ldareler Segimlerine kadar 1 yedek Uye segimi yiprlmasr konusunun
muzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Ba$kanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz Meclis Uyesi lbrahim YACAN'|n 29.01.2015 tarih ve 2241 kaytt nolu istifasr ile
bogalan;

.. ___a) Sallrk ve sosyal Hizmetler Komisyonu'na kalan sureyi tamamlamak ozere (2 ay) Murat
HASER'in segilmesine,

b) Ttirk DUnyasr Belediyeler Birli$ine Belediye Meclisimizin 09.04.2014 tarih ve g8 sayrl
kararr ile.1 yedek tiye segilen gule UyKUN asil uyelige hak kazanmrg oldugundan, bogalan yeiek
uyelige Mahalli ldareler segimlerine kadar g6rev yapmak uzere trlurai HnsER,in segilmesine,

c) 3634 saylll Milli Mudafa Mukellefiyet Kanunu'nun 8. maddesi geregi Milli Mi.idafa Komisyonu
yeg_ek uyeli0inde bogalan yere, Mahalli ldareler segimlerine kadar g6re-v ya[mak iizere Mustafa
AYDIN'rn seQilmesine, igarefle yaprlan oylama sonucunda oy birlisiile kaiar'verildi.

GUNoEMiN 34.MADDEsiNiN:
llimiz merkez Bdrcek Mahallesi, J23B10A4A pafta, 3953 ada, 4, 5, 9, 10 noru parseilerde

imar planl deOigikligi konusunun m0zakeresi, oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda
slayt gosterisi ile birlikte bilgr verilmesinin ardrndan- yaprlan muzakerelerden ,oni" tonry, oy"
sundu ve;

|‖miz merkez Bolcek Maha‖ esi,」 23B10A4A pafla,3953 ada,4,5,9, 10 nolu parse‖ erde
imar planl deoi§ ik‖ 01 kOnusunun daha detayllincelenmek ozere lmar ve BayindI‖ lk Komisvonu'na
havale ed‖ mesine isare‖e yapilan oylama sOnucunda oy bidioi‖e karar venldi

GUNDEMiN 35.MADDEsiNiN:
4. aktarma cetveri konusunun muzakeresr, orduounu berirten Mecris Bagkanr bu konuhakkrnda slayt g6sterisi ire birrikte birgi verirmesinin 

"roinJan 
yaprlan miizakedurJ"n ionr"konuyu oya sundu ve;

.... .. ..1_gl.ltlgri Mudurruou'nun 26to1t2o1s tarih ve 190 sayrrr yazrsr, su lgreri ve KanarizasyonMudtrrlu9u 26101t2015 tarih ve 126 sayrlr yazrsr, sagtrk igleri [atioi:rltigu'nuh ,ojdr))ois tarir", ,e92 sayrlr vazrsr, Destek Hizme^treri Mudurli:i1t:zatoizoitirih ve 92 iayrtr vazs,, urasrir
!11r.:!Erllrtuquiloln 26t0112015 tarih ve i69 savrrr vazrsr,-park ve Bahierer Muourtuii:
2810112015 tarih ve 21 savrtr yazrsr, yazrtara istinide n ZOrc-ntj_Zit] i,i"r,ri, ri"r"i,V"ri.birimlerince yaprlacak hizriretier igin yardrmcr p"rion"r 

"'i,r, 
ihalesinin lnsan Kaynaklal ve EOitimMudr'lrliJgu tarafrndan yaprrmasr ried6niyre ,uaudugun itgiti butge tertibine <ioenLx ariarrmryaprlmast gerekmektedtr.

., Mahalli ldarerer Butge vg, 
ltuirasgbg vgnetmeriginin 36. maddesinde ', Btitgede Fonksiyonersnrflandrrmanrn birinci d zevleri arasrndaki aktarmala-r meclis karan, fon*siyoiii 

",i,iird,rran,nikinc.i d zeyleri arasrndaki aitarmarar encumen'katriiyta,,''ountann dtgtnda kalan ve ekonomiksntlandrrmanr.n ikinci duzeyine kadar aktarmarar iseLsi yaneticinin onayt ii iaptrti 
-

Buna gore;
Kurumsal Kodu, Fonksiyonel Kodu ve Ekonomik Kodu agagrdaki cetvelde belirtilen; 6 adetHizmet Ahmlart tertibinden 13.5oo.Ooo,Oo TL tenzil edilerek t adet Hizmet Altmlarr tertibine13.500.000,00 TL ilave editmesine;

g√ぶ「U漕感古鳥漏:FWua Vttuuぃ
ONり

`AKTARmA CETv=

Konu‖ e ilgi‖ 4 Aktarma Cetvelinin Maha‖ ildareler Bttt9e ve Muhasebe YOnetme‖
oinin 36maddesi gereoince asaё lda be‖rtildioi sekllyle aynen kabullne i,ereJe yapllan oylama sOnucunda

^、
′
^:"‖

X::[^1´ ^_^_… ^―:'J:

15



GUNDEMiN 36.MADDESiNiN:
iller Bankasrndan kredi ahnmasr konusunun mUzakeresi,oldu!unu belirten Meclis Bagkanr

bu konu hakktnda slayt g6sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan miizakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

Fen lglei Madutu|t)mtizi)n 15.01 .201 5 bnh ve 148 saytlt, 02.02.2015 taih ve 225 say t
yaz annda; gehimizde ktg $artlannn yolun gegmesi ve kada m1cadelede mevcut asfalt yollann zarar
gamesi nedeniyle;

-2015 yrh asfalt tiretiminde kullanrlacak bitilm altmt igin 5.500.000,00 TL'ye kadar,
-Asfalt Uretimi ve serim programrnda aksamalarrn olugmamasr igin; yeni birAsfalt Plenti,2 adet

Finisher, '1 adet Freze, 1 adet Rogar Kapak Tamir Cihazr ve 'l adet Mini YUkleyicinin alrnmast igin
5.500.000,00 TL'ye kadar,

Destek Hizmetlei MAdAiliAAmUzUn 02.02.2015 bnh ve 125 say t yazgnda ise; Fen lgleri
MAdUdUgA, Park Bahgeler MAdA igti ve Su Kanalizasyon l$len MAd\ilkleimizin ig programtanndaki
aftry sebebiyle, makine ikmal sahamEdaki arag ve iS makinalanmtzm yetersiz kaldgmt;

-6 adet Damperli Kamyon,4 adet Karla Mucadele Aracr (6x4 Damperli Kamyon),2 adet Silindir
ve 1 adet Kamyonet'in satrn alrnmasr igin 3.200.000,00 TL'ye kadar olmak Uzere toplam 14.200.000,00
TL'ye kadar;

lller Bankasrndan kredi kullantlmasrna, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim
giderleri, komisyon, vergi, resim, harg,ucret vs. ddemelerin, lller Bankasr A.g. ve Maliye Bakanhgrnca
da!tttlan yasal paylartmrzrn mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranrna ba$ll katmaksrzrn
tamamlndan (%40'tn dtglnda ve %100'Une kada0 kargrlanmasrna, kredi teminattna konu gelirlerden
krediye iligkin odemelerin kargrlanamamasr halinde, bu krediyle elde edilen tesis, ingaat ve hernevi
gayrimenkul ile arag, gereg.ve malzemenin, lller Bankasr A.$. tarafrndan talep edildi-gi takdirde aynr
gartlarda ve talep tarihinde iller Bankasr A.9. adrna ipotek veya rehin edilmesine, llle; Bankast A.b.
tarafrndan Belediyemize kullandrfllacak krediye iligkin olarak her turlu sdzlegmeye ve evrakr
imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden iglemleri yUrirtmeye, Belediyemiz mUl(iyetindeki her tUrli.j
Gayrimenkulti lller Bankast A.9' ye ipotek vermeye, Belediyemize ait her ti..irlii gelir, hak ve alacaklannt
lllel Bankasr A.$.'ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her tairlii ticari igietmeye lller Bankast
A.$ 'ye rehin vermeye, lller Bankast A.$.'nin mevcui mevzuatt ve bunda ,eydan" g;lebilecek her turlu
de$igiklik gergevesinde 5393 sayllr Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan iogullarin yerine
getirilme^si kaydryla krediye konu igte itgili her turlir i$lemi yapmaya Belediy! Bagkanr Kamil
SARAQO9LU'nun yetkili krlrnm_asrna igaretle yaprlah oytami sonucunda 

'setediye 
trleCtis Uyelerinoen,

1-SALIH OZDEN, 2. ENVER ERDOGAN, 3-A2IME NUR AKTA$ AKALIN, 4-AHMET ULUCIi, 5-
S-ERDA BAL YILDIZ, 6-NEDIM DELEN, 7-CEMALAYDIN, 8-YU'SUF SOXUEr,r, g-TVTCNVE OZgINAR
G-uL, 1o-ERoL MERCAN, 11-MUSTAFA ERoL, 12-ALl xbhxulz,rn toptam 1l ret oytr*, r.rq,l,t ,19 kabul oyu ile oy goklu$uyla karar verildi.

GUNDEMiN 3T.MADDEsiNiN:

. . - 2015 yrlr Butgesinde bulunan T1 cetvelinde degigikrik tarebi konusunun muzakeresi,
oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte fiigi v;iilmesinin
ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Destek Hizmetrer Mudurruoti'nun oz.oi.zois rarih ve 124 sayrrr yazrrarrnda; 20.r5 Mari yrrr
Biitgesi'nin T1 Cetveline eklenerek ihtiyag olarak belirtiten ve 2015 yitr iierisinoe atimi pLntanan;

-1 adet vidanjdr
-'l adet Trr Qeker
- 1 adet Binek Arag
-1 adet Otobus'trn T1 cetvelinden grkartrlmalarrna;

.... ,.. ..1:t lsleri MudurtU$ii, parkve Bahgeler M0dUrlUgtr ve Su Kanalizasyon lgleri
Mudurlu0u'nun ig programlarrndaki artrg s;bebiyle Makiia lkmal Sahamrzda intiya! oncetigi artan;

-5 adet Damperli Kamyon,
-4 adet Karla MUcadele Aracr (6x4 Damperli Kamyon),
-2 adet Silindir'in 2015 Mali YrI B0tgesinin T1 cetvelirie ilave edilmesine igarele yapttan

oylama sonucunda oy birli!i ile karar verildi.

cUNDEMiN 3s.MADDESiNiN:
24 adet mahallemizde mahalle yerlegik alanlannda Plansrz Alanlar lmar yonetmeligine g6re

ruhsat verilmesi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu nifirnoa slaytgdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan 
-yaprlan 

m[izakerelerden sonra konuyu oya'sunou
VC;



hali hazrrda yaprlarrn yo$un bulundugu b6lgeler; mahalle yerlegik alant ( naztm ve uygulama imar
planslz) olarak belirlenmigti.) Geriye kalan Andrz, Geven, Yenibosna, Perli,Krrgrllr, Zrgra, lkizhUyUk,
Aydogdu, Kumarr, Kirazprnar, B6lcek, $airgeyhi, Dumluprnar,Yoncah, Enne ve Civli toplam 15 adet
mahallenin hali hazrrda yaprlagmalarrn yogun bulundugu bdlgelerinde ; daha 6nce Belediye
Meclisimizce onaylanan nazrm ve uygulama imar planlarrnrn iptal edilerek, imar planr
gahgmalarrnda Kamu kurum ve kuruluglarrndan gelen imar planlanna esas gortigler do$rultusunda
yaprlagmaya agrlmayacak alanlar haricinde, " Mahalle yerlegik alanlai' kogulunun ve bu'Mahalle
yerlegik alanlar"'rnda plansrz alanlar lmar Ydnetmeligine gOre uygulamalarrn yaprlmasrna igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birli!i ile karar verildi.

GUNDEMiN 39.MADDESiNiN:
ilimizde bulunan bodrum katlarrnda otopark olarak kullanrlacak parsellerde uygulanacak su

basmant yUksekli0i konusunun mUzakeresi, oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda
slayt g6sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

Parsel srnrrlarr igerisinde gehrin artan nUfus yo!unlu$unda arag parklanna gdzi]m
bulabilmek ve daha iyi yagam standartlannr saglayabilmek adrna bodrumlarrnr otofark olarak
kullanmak isteyen yapt sahiplerine su basman kotu artr 2,OO metre olarak verilecektir. llave olarak
verilen yilkseklik (1.00 metre) parsel arka bahge mesafelerini degigtirmeden uygulanacak, arka
bahge mesafelerini hesaplamada kullanrlan ( Hmax) y0kseklioine dahil edilmeyecektir. Ayrrca bu
kottan.yararlanmak isteyen parsellerin bodrum ka ari hig bir imagla ba!rmsrz b6lum olaiak
kullantlacak gekilde ruhsatland rrtlmayacaktrr. Bu uygulama esnasinda (-yrrk nizam yapt adalal
harig) bir adada aynr yoldan cephe alan parsellerin dortte ugtinden fazlairnrn ytirurh)kieki plana
g6re kot almtg olmast halinde ilave verilen kottan diler parsellerde yararlanamayacaktrr. llave
verilen su basman kotundan yararlanan binalarrn ana merdivenine kadar olan giriglerin Uzeri zemin
kat tavanrna kadar olan mesifede hi9 bir gekirde kulanrm aranr olugturulmayrir[t,r.
, . Aynca sl0lnak yonetmeli0ine gore, srOtnak ihtiyact olmayan yerlerde ilave kottan yararlanan
binalartn bodrum katlartntn sadece otopark, isr merke2i, enerji odasi olarak kullanrlmasrna igarele
yaprlan oylama sonucunda oybirli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 40.MADDESiNiN:

. -. .. -Y-rllrrrm 
Beyazrt Mahallesi, 73 pafta,.lg21 ada i03 nolu parsel alanrnda imar planr

degigikligi konusunun mtizakeresi, oldusunu belirten Meclis Bagkanr bu konu rrat<trfiai suytgdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardindan yaprlan muzakerelerden aon6 r.onr1l, ova sundu
VE;

llimiz merkez Yrrdrnm Beyazrt Mahalesi 73 pafta,1g21ada, 103 noru parser aranrnda imarplan degigikliOi konusunun daha detayrr incerenmek uzere lmar ve aavrnorltI komisyonu'nahavaleedilmesinei9aretleyaprlanoylimaSonucundaoyoffi

GUNDEMiN 4I.MADDESiNiN:
41-K0tahya spor Berediye spoJ ve amator spor kuruprerine yardrm yaprlmasr konusunun

muzakeresi, oldulunu belirten Meclis Baikanr bu konu hakkrnda srayt g6sie;siiie uiriirie oirgiverilmesinin ardrndan yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundire;
. 5393 sayrrr Berediye Kanunu'nun 14. maddesi (b) fr'krasi ".....Gerekiiginae, sporu tegvik

etmek amaayl.a.gengrere spor marzemesi verir, amat6r spor kutuprerine ayii ,i-iiaiiird,,
yapar.ve.gerekli deste1i sagrar,..her t rrtj amator spor kaig agmalarr duzenrer, yurt igi ii yurt orgrmasa.bakalarda Listiln bagan gageren veya derece aran Bgrencilere, sporcurara, teinik 'yoneudtere ve antrenarlere belediye meclbi klranyla 6dat verebitir..." ht)kmij geredince;

-2014-2015 sezonunda g-uan itibariyle futbol ligindeki mucadeleyi liaer-oiaia'[ sfiouren
KUtahya Spor KulubU'ne '1OO.OOO,OO (yuzbin) TL nakdi yardrm yaprlmasrna,

. -Belediye Spor ve Amat6r spor Kurtifrerine toprimda zo.doo,oo (yirmibin) TL nakdi yardrmyaprlmastna, igaretle yaptlan oylama sonucunda oybi;liOi ile karar verildi.

GUNDEMiN 42.MADDESiNiN:

- Soyktrrm anltr dikilmesi yada.bir mUze agrlmasr konusunun muzakeresi, olduOunu belirtenMeclis Ba$kanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin aiaina"-n Vap,tanmuzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

,. , 
Ar".rbrygan'rn Karabag 86rgesindeki Hocarr kasabasrna Ermenirer tarafrndan bir sardrrr

ouzenrenmtg ve bu saldtnda 613 Azerbaycan TUrk,U kafledilmigtir.
. ...?, ."1 olayda hayatlnr kaybedenlerin anrsrna kentimizd-e, fatlamr hatrrlatacak bir soykrrrmanrtr dikilmesi va da bir mrize agrrmasr konusunda gerekri aragtrimafir,; ytii;;;;;',i" Rn*r*



Kurulu ile lgigleri Bakanhgrndan da gerekli izin ve onaylann ahnmasr igin gerekli gahgmalarrn
yaprlmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy bidigi ile karar verildi.

GUNDEMiN 43.MADDEsiNiN:
Kentimizin trafili konusunun muzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konuyu

muzakereye agtr ve konu Meclis Uyelerince mirzakere edildi.

GUNDEMiN 44.MADDESiNiN:
Su sayaglarr konusunun muzakeresi,oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konuyu

muzakereye agtr ve konu Meclis Uyelerince muzakere edildi.

Gundem maddelerinin tamamlandrgrnr belirten Meclis Bagkanr alrnan kararlarrn hayrrh olmasrnr
temenni ederek, Uyelere ve misafirlere tegekkur edip oturumu kapattt.

BELEDIYE
Kamil

Belediye Bagkanr

18


