
BELED|YE MECLiS TOPLANTISINA AiT KARAR OZET|

Belediye Meclisimiz 5393 Belediye Kanunun'un 20. maddesine istinaden agagrdaki girndem
maddelerini goruimek uzere 6. donem, 3. olaoan toplanttst, 1 inci birlegimi, 1 inci oturumunu
0410312014 SALI gtlnU Saat: 19.00'da Belediye Bagkanr Mustafa iQA'nrn Bagkanhgrnda Belediye
K0ltur Sarayr Meclis Salonunda. Uyelerden,l-NEJAT OZTURAN,2-H.OGUZSEQEN,3-HAL|L
TOKLU,4-SULEYMAN QIMENLER,s-AyNUR KOQUK MERCAN,6-lSMA|L BA$BUNAR,
7-SERHAN DAYANQ.s.UMMUHAN $APQI,9-SULEYMAN MALTA$.1O.RA$ITARKAQ,11-HILMI
MITHAT DELEN, 1 2-AYLIN GIRGIN OGUZ, 1 3-BANU AKALINOGLU, 1 4-MEHMET CELAL
DALKrLrQ,ls-ALi ALpER OLGUN,16-ERCAN OZqtNAR,lT-MEHMET BACACt,18-HALIT OGUZ
ATAKAN, 1g-YILMAZ TOKERIM,2O-SEVGI BAKIRSOZER,2l-SEBAHATTiN CEYHUN,
22-ABOU LLAH USTALAR,23-HASAN BASRI H URATA, 24-FARU K OZLEBLEBI CI, 25-AZIZ
AYD|N,26-HASAN HUSEYIN SELV|,27-ILHAN TOpAL'rn igtirakteri ile yaptr.

Qo$unlu$un bulundugunu belirten Meclis Bagkanr oturumu agtr.

Meclis Ba$kant gundeme ilave edilmesi istenilen 6nergeler oldu!unu belirterek, 6nergeleri
tek tek okudu ve;

-San-Tez proiemrzin sUrdirriilebilirli0inin saOlanmasr igin Qinikoop Tesisleri iginde bulunan
binantn ve tesis iginde bulunan arazinin tasarruf geklinin belirlenmesi konusunun muzakeresi,

-Kl$GEM'in sUrdirrulebilirli! inin bundan bdyle Belediyemiz Kirltirr ve Sosyal igler MUdUrlUQir
Tegkilat $emasr igerisinde Meslek Edindirme ve Kurslar Birimi tarafrndan saglanmasr ve KlgGEti
'in mali ve idari igleriyle ilgili kararlarrn ahnmasr iqin yetki verilmesi,

-llimiz, merkez, Bolcek Mahallesi 17.pafta,3976 ada, 32 parselde imar planr degigikligi,
- Mulkiyeti Belediyemize ait olan, llimiz, Lala HUseyin paga Mahallesi, ZZIO aai, rc

parsel numaralt kentsel donugum ve geligim alanrnda kalan tagtnmaz kat kargtltgt olarak IZKA
lng.Taah. MUhendislik Ltd.$ti.'ne verilen ve sdzlegme geregi Belediyemize verileiek 2+1 dairelerin
yerine 4+1 dairelerin verilmesi konulartnrn gUndeme ahnmalarrna oy birligi ile karar verildi.

Srrasryla gUndem maddelerine gegildi.

GUNDEMiN I. MADDEsiNiN:
Sozlegmeli Personel Net Ucretlerinin belirlenmesi konusunun muzakeresi oldu$unu belirten

Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden sonr"ionry, oya
sundu ve:

Belediyemizce S6zlegmeli Personel galrgtrnlmasr ve Ucretlerinin belirlenmesi konusunda
5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 49.maddeainin 3.frkrasrnda;

"si5zlegmeli olarak istihdam edileceklere ldenecek net cret, siiz konusu kadro
iinvant igin birinci derecenin birinci kademesi esas almmak suretiyle 6sr sayfu Devlet
Ugryyr!" Kanunu'na giire tespit edilecek her tiirtii iidemeter toptamtirn net tutaintn yiizde
2, (%25) fazlastnt gegmemek zere Betediye Meclisi karanyla belirlenir. Gene! hilkiimlere
giSre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro iinvanian igin ise o kadro iinvarundan
ihdast yaptlm6 en yijksek kadro derecesinin birinci kademeii esas al,n,r ve yap,lacak
iidemenin azami tutan yukalda betirtiten usule gi5re tespit olunur.', hiikmu uyaflnca;

Devam eden yrl itibariyle 1 adet avukat galrgtrrrlmasr ve hesaplanacjk ucret tavanr
agtlmamak kaydryla ircret tespitine iligkin, ekli tabloda yer alan tam zamanlr sozlegmeli
personel (Avukat) tlcretinin aynen kabulUne oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 2. MADDESiNiN:
, llimiz, merkez, Lala Huseyin paga Mahallesi 1756 ada, 4 parsel numarah (eski Alpaslan
llkokulu^yeni Mesleki EOitim Meriezi Atolyesi) ta$rnmazda bulunan mUlkiyeti Belediyemize ait
4.202'43 m2.lik hissenin egitim hizmetlerinde kuilanrlmak uzere Milli EQitim Bakanlrir'na devri
konusunun muzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudakilazrnrn okurimasrndan ve
yaprlan.mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Lara HUseyin i'agi Manartesr hsa ada,+ parser numararr tagrnmazrn
187568/6078'11 (1 .875 68 m2) hissesi KUtahya il Ozel idaresine ait, 42O243160781i (4.202,43 m2)
hissesi KUtahya Belediyesine aittir.

ll ozel idaresi 06.02.2o14 tarih ve 541644sayrl yazrlarr ile; llimiz, Lala Huseyin paEa
Mahallesi 1756 ada, 4 parsel numarah (eskiAlpaslan ilkorulu yeni Mesleki EQitim Merkezi



(2)
Atdlyesi) tagrnmazda bulunan mtrlkiyeti Belediyemize ait olan 4.202,43 m2.lik hissenin elitim
hizmetlerinde kullanrlmak Uzere Milli E!itim Bakanh!rna devrini talep etmektedirler;

Konu incelenmig olup;
llimiz, Lala Huseyin Paga Mahallesi 1756 ada,4 parsel numaralr (eski Alpaslan ilkokulu

yeni Mesleki Egitim MerkeziAtolyesi) tagrnmazda bulunan mUlkiyeti Belediyemize ail olan 4.202,43
m2.lik hissenin egitim hizmetlerinde kullanrlmak Uzere Milli Egitim Bakanlrgrna tahsisine
oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 3. MADDESiNiN:
llimiz, Hacr Azizler Mahallesi, 2618 ada, 203 parsel numaralt 3.497,56 m2.lik tagtnmazrn

tahsis konusunun mi.izakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn
okunmasrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Hact Azizler Mahallesi, 2618 ada, 203 parsel numaralt 3.497,56 m2.lik
tagrnmazrn mijlkiyeti KUtahya Belediyesine aittir.

ll Mufttrltt$U 14.02.2014 tarih ve 476 sayrh yazrlarr ile, llimiz merkez, Hacr Azizler Mahallesi,
2618 ada,203 parsel numarah tagrnmazrn kurumlaflna cami yaprlmak uzere tahsisini talep
etmektedirler.

Konu incelenmig olup;
MUlkiyeti Belediyemize ait,ilimiz merkez, Hacr Azizler Mahallesi, 261g ada, 203 parsel

numaralt taglnmaztn imar planrndaki amacr dogrultusunda cami yaprlmak iizere Diyanet lgleri
Bagkanlr0r'na tahsis edilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 4. MADDESiNiN:
5393 Saytlt Kanun'un T5.maddesi hUkiimleri dogrultusunda, Belediye Meclisimizin 02.04.2013

tarih ve 208 saylll karartnda, bahsi gegen tagrnmazlann tahsis sUresinin 25 ytl olacak gekilde, karar
tashihi yapllmast konusunun mi.izakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konuda-ki yazrnrn
okunmasrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu v'e;

Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 208 sayrh kararr ile; Mirlkiyeti Belediyemize ait, Maruf
y."!?ll::iry9 KultUrAdasr Projemiz kapsamrnda, Kirtahya Kirltur Varlrklarrni Koruma Bolge Kurutu'nun
21.02.2013 tarih ve 931 sayrh kararr ile restorasyon projesi onaylanan s2 pafta,271 ada,-6 parsel
0zerindeki, 219 envanter numaralt, Kutahya Kultur Varliklannr Koruma B6ige Kurulu'nun 25;.01.2013
tarih ve 887 sayrlr karart ile rol6vesi onaylanan 52 pafta, 271 ada,1 parsellzerindeki 220 envanter
numaralr, 52 pafta, 271 ada,3 ve 4 parseller i.rzerinde 218 envanter numaral kayrtlr korunmasl gerekli
kultur varllgl ll.Grup sivil mimari ornegi yaprlarrn, ilgili kurum ve kuruluglardan gerekli izinlerinin alrnarak
yap-i9let-devret modeli ile kamu.kurum ve kuruluglirr, dernekler rle sivil toplum-orgtrlerine 29 ytlltgtna
Koruma B0lge Kurulundan onaylanan yada onayl.anacak projeleri dogrultusunda iestorasyon
uygulamalarrnrn yapttnlmak kaydryla tahsis edilmesine ycineiik kararilnmrg olup;
.. 5393 s€yrk Belediye Kanunu'nun T5.maddesi (d) frkrasr hukumreri uyannca, Berediye
Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 208 sayth kararrnda bahsi gegen, sriz konuiu tagrnmazlarin tahsis
suresinin 25 ytl olarak karar tashihi yaprlmasrna oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 5. MADDESiNiN:
ilimiz, lhca Kaplrcalarrnda bulunan jeotermal (srcak su) kaynaklarrn, igletme ruhsatr

alrnabilmesi igin (2x24.489,o0.-TL.) nrn 2o14 Hazian tarihine kadir nakit yatinlmasr, lller
Bankastndan teminat mektubu ahnmasrna muteakip nakit bedelin Kirtahyi Belediyesi hesabrna
aktanlmasr konusunun muzakeresi olduOunu belirten Meclis Bagkanr bu-konudakiyazrnrn
okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

. lhca Kaphcalannda yaprlan srcak su sondajlannda 2 adet yeni jeotermal (srcak su)
kaynaklan bulunmugtur.

. _ Bulunan kaynaklann faaliyete baglayabilmesi igin, llimiz, ll ozel ldaresine Jeotermal
Kaynak lgletme ruhsattntn altnmast amacryla mi.iracait edilmigtir. lgletme Ruhsat muracaattnda il
ozel ldaresi tarafrndan Belediyemizden her bir kaynak igin 24.4g9,b0 -TL. teminat tutarrnrn
i99t^"113l51va+]ar ve Dogal Mineralli Sular Ydnetmeligi hukumlerine gore it Ozel ldaresi TR
100001200952700007000110 iBAN nolu hesabrna yatrrrtmasr bitdiritdiginden;

lltca Kaphcalarrnda bulunan 2 adet Jeotermal (srcak su) Kayna-klarrna lgletme ruhsatr
ahnabilmesi igin, ilgili y6netmelik hukijmlerine gore;

ll ozel idaresi rR 1oooo12oo9527ooooiooo11o iBAN notu hesabrna (2x24.489,00 -rL.) nrn
Belediyemiz tarafrndan yattnlmastna;

＼



iller Bankasrndan teminat mektubu 
"1,n.!?,n" 

mirteakip, Betediyemizce yatrnlan bedelin, ll
Ozel ldaresi taraftndan KUtahya Belediyesi hesabrna aktanlmasrna;

Bu konuda teminat mektubu allnmasr ve dioer iglemler igin Belediye Bagkanr,na ve
Belediye Encumenine yetki verilmesine oy birli!i ile karar verildi.

GUNDEMiN 6. MADDESiNiN:
isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun miizakeresi oldugunu belirten Meclis

Bagkanl bu konudaki yaztnln okunmasrndan ve yaprlan mi.izakerelerden sonri konuyu oya sundu ve;
llimizde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi konusu incelenmig olup;

^ -ilimiz, Bahgelievler Mahallesi 151 ,152 adalar arasrnda kalan isimsrz Sokaga "Pehtivan
Sokak" isminin verilmesine,

-llimiz, MehmetAkif Ersoy Mahallesi 107,108 adalar arasrnda kalan isimsiz Sokaga
"Cakrr Hasan Sokak" isminin verilmesine,

-llimiz, MehmetAkif Ersoy Mahallesi10,11 adalar arasrnda kalan isimsiz SokaOa "Botanik
Sokak" isminin verilmesine,

Oy birli!i ile karar verildi.

GUNoEMiN 7. MADDESiNiN:
Eskigehir 1. ldare Mahkemesi'nin E: 2013t192, K.20141137 sayrlr Kararrna istinaden; pirler

Mahallesi, 105 ada, 25, 5'1, 58 parsellerin bulundugu bolgede o3/10/199g tarih ve 166 sayr|
Belediye Meclis karanyla kabul edilerek 06/06/1990 tarih ve 109 saytlt Belediye Meclis karanyla
ktsmen tadil edilen imar plantnrn iptal edilmesi konusunun mi.izakeresi oldu$unu belirten Meclis
Bagkant bu konudaki yazr tle komisyon raporunun okunmasrndan, slayt uze-rinde gdsterilerek bilgi
verilmesinden ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

- Eskigehir f . idare Mahkemesi'nin E: 20131192: K: iOUtlll sayrL Karanna istinaden; pirler
Mahallesi, 105 ada, 25, 51, 5S.parsellerin bulundugu bdlgede o3/10/19gg tarih ve 166 sayrlr
Belediye Meclis kararryla kabul edilerek 06/06/199b tarih-ve 109 sayrL Belediye Meclis kaialyla
krsmen tadil edilen imar pranrnrn iptar edirmesi muracaat dosyasr inlelenmig olup;

Davacrlar tarafrndan ldaremiz aleyhine agrlan Eskigehir t. idare Mahkemesi'nin E.
20131192, K.2o141137 sayrrr Kararrnda agaorda belirtiren hususlar agrklanmrgtrr:

"Davanln Ozeti: Davactlar tarafrndan; mi.rlkiyetine sahip oldukiarr XUtairya, Merkez, pirler
M-ahallesi '105 ada, 25, 51 ve 58 parsellerde bulunan tagrnmazlarrnrn kamulagirrrimasrna iligkin
15/08/2006 tarih ve 1853/06 sayrlr Belediye Enciimen kararrnrn ve 03/10/198ti tarih ve 166 !ayr1
Belediye Meclis karart ile kabul edilerek 06/06/1990 tarih ve 109 sayrlr Belediye Meciii karan ile
l,"Ig.n.t-1dil edllen 1/1000 orgekri uygurama rmar pranrnrn, kamuragirrmaya mlsnet imai pranr
de9isikli0inin 1986 yrlrnda yaprldrgr ancak bugine kadar tatbik edilmedigi, planrn butunlugunij
goa993.f-P9k 9ok deOigiklik yaprldrlr, o yrtlarrri dugi.ince anlayrg ve imkaitair ite yapitan imar ptanr
degigikliginin bugtine kadar isleme konulmadrgr, iamulagtrrrimasr planlanan yeiin'fenir ftantamasrilkelerine aykrrr oldugu gibi planlama esaslannr igeren teinik aragtirmadan oi vJrjrn oriuor,
M-eydan Caddesi'ne 51 nolu parselden baQlantr yolu dilgiinUldugu, Ooylece birbirini tutmayJn 5 yol
a0zr meydana getirildigi, bu haliyle trafik akrgrnrn engellendigi, d-iger baglantr yotunun ise Oir ara
sokaOa verilerek adeta atrt bir bogluk meydana getirildigi, ayrrca iamuligt,rridan arta kalan
parsellerde maliklerce yaptlaqmantn mumkun olmayaciSr bir tarzda kamulagtrrma igtemi yaprldrgr,
dava konusu iglemlerin sebep ve amag yonirnden hukuki aykrrr oldu!u ileri ltirurer,if ipiafi
istemiyle agrlan davada, Mahkememizin 17t12t2012 tarih ve E: 2011nsil, K:2012t115 saynr
!9r.a1111lemyiz inceremesi sonucunda Danrgtay Altrncr Dairesi'nin o4l1ol2o12 tarih ve E:
2.01212387, K.201214883 sayrh kararryla bozulmasr i.izenne, bozma kararrna uyularak diva
dosyasrnrn yeniden incelenmesinden ibarettir.

'......Dava konusu 1/1000 orgekri uygurama imar pranr ire 105 ada, 25, 51 ve 5g parsefler
igin getirilen fonksiyonlarln Koruma Amaglr imar Planr ile dngorulen amaca uygunluk taiLdr$r, dava
konusu imar planrnda belirlenmig o-lan otopark alanrna erigiri sa!layan a m.,tititagrt yolunun
Meydan caddesi trzerinde yapacaor kavgaorn trafik guve;ligini tEncilt eoici otauou, b'u-neoente
uyugmazlrk konusu yol kararrnrn gehircilik ilkelerine ve kamu yaranna uygun olmadrgr; 1/5000
olgekli nazrm imar planrnda yasal agrdan zorunlu olmadtOr naide oenzei [uttanrmiaii yer veritmig
olmast nedeniyle, planda kullanrlan gosterim teknioinin b'ir butun olmast gereklilioi nedeniyle, dava
konusu yol, otopark ve yegil alan kullanrmlannrn lEooo olQekli nazrm imir planrida bulunmamasr
nedeniyle planlama esasrarrna. uyg un ormadrgr, ......8una gore, dosyada mevcut uit!ivelergelerle,
bilirkigi raporlanndaki saptamalar goz oniine ihndrgrno!, 6ulkiyeti davacrlara ait kr:"tahya, trle1<ez
Pirler Mahallesi, 105 ada. 25, 51 ve 58 parsel numiralrlagrnmiztarrn bulunduQu atar{tigkin otan{NCo \



ve O3/1O/1988tarihve166sayrhBelediyettt"ai!al.r"nyt"kabut editerek06/06/1990tarihve109
saytlt Belediye Meclis karanyla ktsmen tadil edilen dava konusu 1/1000 dlgekli uygulama imar
planrnrn, gehircilik esaslan, planlama ilkeleri, kamu yararr ile konuyla ilgili ,er.rri hrktirlerine ve
hukuka aykrrr oldu!u sonucuna vanlmtgttr.

......Agrklanan nedenlerle, Kutahya, Merkez, pirler Mahallesi, 105 ada, 25, 51 ve 5g
parsellerin bulundu$u alana iligkin 03/10/1988 tarih ve '166 sayrlr Belediye Meclis karalyla kabul
edilerek 06/06/1990 tarih ve 109 sayrlr Belediye Meclis kararryla krsmen tadil edilen 1/i600 otgekli
yI9^r]?I? iral planr ile bu plana dayal olarak soz konusu paisellerin kamulagtrnlmasrna iligkin
15/08/2006 tarih ve 1853i06 sayrtr Belediye Encirmeni karannrn iptaline, ........kararrn teblilhi
izler/en girnden itibaren 30 gun igerisinde Danrgtay'da temyiz yolu agrk olmak ozere o6to2t2oj4
tarihinde oybirligiyle karar verildi." denilmektedir.

- - Eskigehir 1. idare Mahkemesi'nin E: 2O13t192, K: 20141137 sayrh Kararrna istinaden, pirler
Mahallesi, 105 ada, 25, 51 ve 58 parsellerin bulundulu botgede, ekti hlritada UelirtitOitigekitde,
1/1000 dlgekli uygulama imar pranrndaki 8 m.'lik yor, otopa*, park, konut ve T2 rejandir '
sahalardaki imar plant ve de!igikliginin ve bu sahalardaki naztm imar planrnrn iptal edilmesi;
Mahkeme kararrnrn temyizi igin Danrgtay'a muracaat edilmesi, konunun xorum'a eoig; kurulu,na
iletilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 8, MADDESiNiN:

.. Enne' 50 K.1 B pafta, 1.83 ?.d1 1q r1, 12 noru parselerde imarpranr degigikrigi konusunun
muzakeresi oldugunu berirten Mecris Bagkanr bu konudaki yazr ire komisyon r"p-oirn,in
okunmastndan, slayt iJzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan'mgzai<erelerden sonra
konuyu.oya sundu ve;

llimiz, merkez, Enne, 50.K.1.8 pafta, 183 ada, 10, 1.1, 12 nolu parsellerde imar planr
degigikli0i mUracaat dosyast incelenmig olup;

31.01.2014 tarih ve 5g2.kayrt noru direkge etud edirmiqtir. Enne, 50.K.1.B pafta, 183 ada,10' 11' 12 nolu parseller imar planrnda Bitigik nizam 2 kat konut lejandir alanda k;lm;ktadrr. 562
\oly?,u..e-arsgllgrden 10 noru parser guyu plrgasr orarak aynrdrgr igin 1o noru parserde imar ptanr
degigikligi talebinin reddine:

Enne, 50.K.1.8 pafta, 1.83 ada 11 ve 12 noru parseler aranrna T2 (Tarebe balrr orarakgerektiginde buttin katlan ticari amagla kullanrlabilecek yapr nizamr) teland'r eHenme;i; ,%p,
yoOunlugunu degigtirmemek amacryla, bahge mesafeleii dahilinde zemin ve uoarum xlttaryaptlamaz; plan degigikliOinden onceki rmai planrnda belirlenen bahge mesafelerine, ii 

-

uygulamasrnda da aynen uyuracaktrr." pran notu berirrenmesine yonerik imar ptanr oegilixriginin
3194 sayrh Kanun'un B/b maddesi uvannca onayranmasrna oy birrrgi ire karar verirdi.

GUNDEMiN 9. MADDESiNiN:
Alipaga Mahallesi, 8 pafta, 51 adada imar planr deOigikliOi konusunun mUzakeresi oldugunubelirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt uzerindegosterilerek birgi verirmesinden ve yaprran muzakeiererden sonra konuyu ov".rnor r";l miz, merkez, Aripaga Mahaflesi, 8 pafta, 51 adada imar pranr deos'ilrioi ,ur"caat dosyasrincelenmrg olup;
Ali Paga Mahallesi, 8 pafta 51 ada, 1 parselde imar planrnda YegilAlan ve Ticaret, Emsal:1 00 Hmax. 7 50 (2 kat) lejandh saha bulunmaktadrr. Bodrum kattarr ," v"siinlrn altrnda kalan

lellmlelde otopark duzenlenmesine iligkin plan notu olugturulmasrna yrinetit uy!utama imar planr
de$igikligi, Koruma Bdlge Kurulu'nun uygun gormesi kaydryla erg+ sairrr ianuri'in alu maaaesi
uyarrnca onaylanmasrna oy birligl ile karar verildi.

GUNDEMiN 1 o. MAoDES|NiN:
Yeni Bosna Mahallesi, 23.O.2 patla,724 parselde Belediye Meclisimizin 04.o2.2O14latihve 43 sayrlr kararl ile onaylanan 2391 nolu imar planr degigikliginin auzenfenmesi konr.rnrn

muzakeresi .ordu0unu berirten Mecris Bagkanr ou ronuca-ri yair ire romLyon rapoiunun
okunmastndan, slayt arzerinde gdsterilerak bilgi verilmesindLn ve yaprlan'muza[ereterden sonrakonuyu oya sundu ve;

- - - ,llimiz, merkez, yeni Bosna Maha[esi, 23.o.2 pafta,724 parserde Berediye Mecrisimizin
04 02 2014 tarih ve 43 saytlt karart ile onaylanan 23git notu imar planr oe6i9ir.1[inin duzenlenmesi
mUracaat dosyast incelenmig olup;

郎
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6ghektarhk ugadettagrnmazrnMeravasrflr olJf}sebeOiyte,yaprtanTahsisAmacr Degigikti6i
talebinin, Kutahya Valiliginin 21.11.20i3 tarih, 3051-2't329 layrti oturtarr ite reddeditdigi,
aglklanmlgtrr. Kutahya Valili0inin.Olurunda, teknik ekip raporunun olumsuz olmasr ve liitgilerin
tUmtinUn olumsuz gOrijg vermesi hususlarr gerekge olarak belirtilmigtir. Bu baolamda, bahse konu
Tanma Dayah HayvancrLk (manda) lhtisas o.s.B'yaprmrna yonelik nazrm ima-r planrnrn, iptal
edilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 13. MADDES|NiN:

- Belediye Meclisimizin 02.04.2013larih, 172 sayrlr karanyla, Yrldrnm Beyazrt Mahallesi,
Demiryolu GuneyiAskeri Guvenlik B6lgesinde, 96, 97, 9g ve 99 nolu paftalardi yaprlan; uygulama
imar plantntn dtizenlenmesi ve askr suresi dahilinde yaprlan itirazln degerlendirilmesi konusunun
muzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile kom-isyon raporunun
okunmastndan, slayt Uzerinde g6sterilerek bilgr verilmesinden ve yaprlan'mUzai<erelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

_ Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih, 172 saytL karanyla, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi,
Demiryolu GtineyiAskeri Guventik B6lgesinde, 96, 97, 98 ve 9tj notu paftalardi yaprtan; uygutama
imar plantntn d0zenlenmesi ve askr suresi dahilinde yaprlan itirazrn degerlendirilmesi konusu
dosyasr incelenmig olup;

- Belediye Meclisimizin.02.04.2013larih, 172 sayrh karanyla; Yrldrnm Beyaztt Mahallesi,
Demiryolu Guneyi.ile Karayolu arasrnda, Askeri Guve;lik Bdlgelindeki uygura;a imar ranr, iigili
Kurum ve Kuruluglardan goruglerin alrnmasr kayrtlanyla, onailanmrgtr. Soi fonusu uygiutama imar
planrna, askr suresi dahilinde yaprlan itirazrn degerlenoiritmeii husuiu; Belediye M"iiiiinin
02.08.2013 tarih, 335 sayrh karanyla, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluglardan gorrjglerin 

-

tamamlanmasrna mUteakip , uygun gorulmiigtu. .Konu ile ilgili Kamu Kururi ve kuruluglardan gelen
goruglet b-ilgi-ve belgeler, v.b etud edilmigtir. DSI nin uygun gortrgu istendiginden, en ion DSiiLn
alrnan 09.01.2014 tarih, 15640 sayr| yazr ve ilgili bilgi vJ oe[eter, lt croa ianm ve iawancrlrt<
MtjdUrlUgUne iletilmigtir.

Uygulama imar plantna askr suresi dahilinde, 18 06.20'13 tarih, 4O7O kayrt nolu dilekge ile
yaprlan itiraz, etUd edilmigtir.

- 1.25 olan E (KAKS) rejandrnrn, 1.50 ormasr yonundeki itiraz, uygurama imar pranrnrn
gevresel ve bdlgesel etudler yaprlarak haz_rrlandr$r, yapr ve nufus yoguniugu artrgrnda aynr b6lgeye
hitap edecek, ilave kentsel - sosyal - teknik altyapr rib alanlarrnrn iyitmasinrn zoruntu oiOugu,- 

'
nedenleriyle reddine:

- Dort adet konut imar adastnrn ticari lejandlr alana d6nUgturitlmesine iligkin itiraz, agagtda
agrklanan uygulama imar planrnda oldugu gekilde dUzenlenmigtii.

Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 96, 97 98 ve gg nolu paftalirda, Demiryolu Gi.jneyi ile Karayolu
?,.:'1q."; Hava Er egltll^ruggy Komutanrr!rnrn Askeri Guvenrik Borgesi oidugunun 6erirtirmesi,Ay.k Nizam - 6 kat, TAKS. 0.25, KAKS: 1.2s , yan bahge mesafesi:-4 metre,-minimum parser
buyuklugu' 2.000 m2, mrnimum.parsel cephe ve derinrigi: 40 metre, rejandrr konut : ii 1[aeoebaQh olarak gerektiginde butun kaflan ticari amagla kulian rlabilecek yaprlagma) ,"nrlir.in,n
dirzenlenmesi, parklar, ibadet yeri, irkdoretim okuru, resmi kurum, sagrrk teiisi,'pasif yegir
alanlanntn tasarlanmast, 5, 10, 20 ve 25 metrelik on bahge alanlarrnr-n belirlenmesi, farset cepne
ydnlerini gdsterir lejandlartn igaretlenmesi, 2004 yrhnda Aiet lgleri Genel MUOi:rlugunc; onaylanan
l:9lojif . jgolgllik ettrdlerin igtenmesi, proje - yagmur suyu hittr gr.izergahrnrn b;tirtitmesi, Afet
Riski AlttndakiAlanlarrn Ddnugttrrulmesi Hakkr;di Kanun'Kapsam-rndak] Saha'nrn igarelenmesi,
18. Madde imar Uygulamastnin zorunlu oldulu belirtilerek, Kamu Kurum ve xurutuitirdan geten
g6ruqler, ilgili hususlar doOrultusunda plan notlarrnrn duzenlenmesr, y6nlerindeki uyiulama imar
planr, ll Grda Tarrm ve HayvancrLk Miidurluounden uygun gorug ahnmasr gartryla ii94 sayrlr
Kanun'un 8/b maddesi uyarrnca onaylanmasrna oy Oltrigi ile karar verildi.

GUNDEMiN 14 MADDESiNiN:
Eskigehir 2. inci idare Mahkemesinin 2013/1005 Karar Nolu, 2011t14A4 Esas Nolu Karan

dogrultusunda Alipaga Mahallesi,5 pafta, 1635(46) ada,85 nolu parsel alanryla iljiti, slteoiye
Meclisinin 01.11.2011 tarih, 454 sayrlt Kararrnrn iptal edilmesi konusunun muiafefisi oldugunu
belirten Meclis Bagkanl bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, stayt tizelinOe
gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan muzakeielerden sonra konuyu oya sundu ve;

Eskigehir 2. inci ldare Mahkemesinin 201 3/1 005 Karar Nolu, zo71l14B4 Esas Nolu Karan
dolrultusunda, Alipaga Mahattesi, 5 pafta, 1635(46) ada, 85 notu parset atanryta iis(ereoive

.\\\ /{\ \\)' u/' \
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Bu baglamda Eskigehir 2. inci idare nll"nl3).".inin 2ol3t1oosKarar Nolu, 2011t1484 Esas
Nolu Karafl doorultusunda, Alipaga Maha esi, 5 pafta, 1635(46) ada, g5 nolu parsel alanryla ilgili,
Belediye Meclisinin 01 .11 .2011 tarih, 454 sayrh Kararrnrn iptal edilmesi, konunun temyiz edilmesine
oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 15. MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 03.08.2013 tarih 361 sayrh karanyla onaylanan lnkoy Mahalle

Yerlegik alanrnda yaprlan 1/5000 Nazrm lmar planr ve 1/1000 Uygulama imar planrna yaprlan
itirazlartn degerlendirilmesi konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konudaki
yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03.08.2013 tarih 361 sayrlr karanyla onaylanan lnk6v Mahalle
Yedegik alanrnda yaprlan '115000 Nazrm lmar planr ve 1/1000 Uygulama lmar planina yaprlan
itirazlarrn degerlendirilmesi konusunun daha detaylr incelenmek'uzere lmar ve Bayrndrihk
Komisyonu'na havale edllmesine oy birliOi ile karar verildi.

GUNDEM|N 16. MADDES|N|N:
Belediye Meclisimizin 03.08.2013 tarih 359 sayrlr kararr ile onaylanan parmakoren

Mahallesi Yerlegik Alanr 1/5000 Nazrm imar Planr ve 360 sayrh kararryia onaylanan parmak6ren
Mahalle Yerlegik alanrnda '1l1000 Uygulama lmar Planrna yiprlan itirjzlarrn delerlendirilmesi
konusunun muzakeresi olduOunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn -okunmasrndan 

ve
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

-. Belediye Meclisimizin 03.08.2013 tarih 359 sayrlr kararr ile onaylanan parmak6ren
Mahallesi Yerlegik Alant 1/5000 Nazrm imar Planr ve 3-60 sayrlr kararryla onaylanan parmak6ren
Mahalle Yerlegik alantnda 1/1OOO Uygulama imar Planrna yaprlan itirjzlarrn degerlendirilmesi
l gly:.Ynyn daha detaylr incelenmek uzere imar ve Bayrndirlk Komisyonu'na hivate edilmesine oy
birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN I7. MADoESiNiN:

, lnkoy Mahallesi 39 pafta 5273 parserde imar pranr degigikrigi konusunun muzakeresi_
konusunun mi.izakeresi olduqunu belirten Meclis Bagkanr ou tonud''aki yazrnrn okunmasrndan ve
yaprlan mi.lzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

lnkoy Mahallesi 39 pafla 5273 parselde imar planr degigikligi konusunun muzakeresi
logly:yngn daha detaylr incelenmek Uzere imar ve Bayrndrrtri koriisyonu'na havale edilmes-ne oy
birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 18. MADDESiNiN:
ink6y Mahallesi 22-N-lli pafta 5052 ve 1970 parselde imar planr deoi$iklioi konusunun

muzakeresi oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmairndai ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

lnkdy Mahallesi 22-N-lll.pafta 5052 ve 1970 parselde lmar planr degigikligi konusunun
daha detayh incelenmek tizere imar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na navate eO]tme#e oy birligi ile
karar verildi.

GUNDEMiN 19. MADDES|NiN:
It trlahatti idareter Mudtjrtugunun 15.01.2014 tarih, 517.99-338 sayrtr yazrsrna istinaden;

Belediye Alan Slnrrlarl igerisinde yer alan Aloglu KoyUnun Mahalle olmasi veilgili hususlan ihtiva eden,
Belediye Meclisimizin 03.01 .2014 tarih, '1 9 sayrlr Kaiarrnrn degerlendirilmesi konusunun muzakeresi
oldu$unu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazrnrn okunmisrndan ve yaprlan muzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

il Mahalli ldareler MudurltrOunun 15.01.20'14 tarih, 517.99-33g sayrL yazrsrna istinaden;
Belediye Alan Srnrrlarr igerisrnde yer alan Alo$lu K6yuniin Mahalle olmasr ve ilgili hususlarr ihtiva
eden, Belediye Meclisimizin 03.01 .2014 tarih, 19 sayrh Karanntn degerlendirilriesi konusunun
daha detayll incelenmek Ltzere imar ve Bayrndrrlk (omisyonu'na ha-vale edilmesine oy birlioi ile
karar verildi.

GUNDEMiN 20. MADDESiNiN:

- ,Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 18.o.2 pafla, 1476 ada, 1 nolu parsel alanrnda imar planr
degigikli$i konusunun muzakeresi olduOunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn
okunmaslndan ve yapllan m12akerelerden sonra k‐ Onuyu oya sundu vel



(e)
Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 18.o.2 pafta,1416 ada, 1 nolu parsel alanrnda imar planr

degigikligi konusunun daha detayL incelenmek tizere lmar ve Baytndtrltk Komisyonu'na havale
edilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 21. MADDESiNiN:
Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.o.4 pafta, i12o ada,40 nolu parsel alanrnda imar planr

deOigikliOi konusunun mi.rzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkani bu konudaki yazrnrn
okunmasrndan ve yaprlan mtizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
. Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 18.o.4 pafta, 1120 ida,'40 nolu parsel alanrnda rmar planr

deQigikliQi konusunun daha detaylr incelenmek uzere imar ve Bayrndrrlk Komisyonu'na havale
edilmesine oy birligi ile karar verildr.

GUNDEM|N 22. MADDES|NiN:

. .. - _Siner ve Alayunt Mahalleleri Yerlegik Alanlarrnda yaprlan, Belediye Meclisinin 02.03.2012
tarih, 92 sayrl kararryla onaylanan 1/5.000 Nazrm ve Belediye Meclisinin 03.12.2013iarih, 506
saylll karanyla onaylanan 1/1 .000 Uygulama, imar Planlarrni askr suresi dahilinde yaprian itiraz ve
mliracaatlar konusunun mtizakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konudakiyazrnrn
okunmasrndan ve yaptlan mi.rzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
. .. ^-Siner 

ve Alayunt Mahalleleri Yerlegik Alanlanndi yaprlan; Belediye Meclisinin 02.03.2012
tarih, 92 sayrlr kararryla onaylanan 1/5.ooo Nazrm ve eelediye Meclisinin 03.12.20.13 tarih, 506
saytlr karartyla onaylanan 'll1.000 Uygulama, imar Planlarrn; askr suresi dahilinde yaprian itiraz ve
muracaatlar konusunun daha detayh incelenmek Uzere imar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale
edilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 23. MADDEsiNiN:

- - Belediye Meclisimizin.O3. 01 2014 tarih ve 14 sayrlr kararr ile onaylanan Evliya QelebiMahallesi, 79-80 pafta, 654-65-s adatarda yaprtan 2385 notu imar ptanr degigtHilin6iJrr suresi
dahilinde yaprlan itirazlarrn degerlendirilmesi konusunun muzakeresr ouu[r'riu 6erirten itl1ecls
Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden slonra ronuy, oya sundu
ve;

- - Belediye Mecrisimizin 
_0_3.01.20i4 tarih ve 14 sayrrr karan ire onayranan Evriya eerebiMahallesi 79-80 pafta, 654-65-5 adararda yaprran 2385 noru imar ptanr oLgigiiLiginJasii suresi

dahilinde yaprlan rtirazlartn degerlendirilmesi konusunun daha detayh ince-teirmJt uzeie lmar ve
Bayrndrrllk Komisyonu'na havale edilmesine oy birliOi ile karar verildi.

GUNDEMiN 24. MAoDEsiNiN:
_ Belediye Meclisimizin 

93,99,?91? tarih ve405 sayrrr kararr ile onaylanan Borcek, Kirazprnar
ve $;ir $eyhi Dumluprnar Maha esi yerregik aranrarrnda yaprran imar pranrarrna askr suresr
dahilinde yapllan itirazlarrn de$erlendirilmesi konusunun mi.rzakeresi oldugunu Uetirten Ueclis
Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprran muzakerererden s5nra xonryu oya sundu
VC;

Belediye Meclisimizin.03-09 2013 tarih ve 405 sayrL kararr ile onaylanan Bolcek, Kirazprnar
ve $:ir $eyhi Dumluplnar Mahallesi Yerlegik alanlannda yaprlan imar planiarrna askr siiiesi
dahilinde yaprlan itirazlarrn de$erlendirilmesi konusunun oana oetaytr incelenmek uzer" 1."1. r"
Bayrndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 25. MADDEsiNiN:
Evliya Qelebi Maha esi, 83.pafta, 623 ada, 51 parserde imar planr degigikrigi konusunun

muzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki y"r,n,n oirnr"sr'naan "ve yaprtan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Evliya Qelebi Maharresi.,83 pafta, 623 ada, 51 parserde imar pranr degigikrigi konusunun
daha detayh incelenmek uzere lmar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na navate eailil;iin"e oy oirfi6i if"
karar verildi.

GUNDEMiN 26. MADDEsiNiN:

- Yor]c?|l, 50-K.1 A pafta, 161 ada, 1 parserde imar pranr degigikrigi konusunun mirzakeresi
olduQunu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazrnrn okunmasrnain vE yaprlan muzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve; r



incelenmek Uzere lmar ve Bayrndrrltk Komisyonu'na havale edilmeisine 5y birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 27. MADDEsiNiN:

, Bdlcek Mahallesi, I pafta,4104 parselde imar planr degigikligi konusunun muzakeresi
oldu0unu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazrnrn okunmasindan ve yaprlan muzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve,

Bdlcek Mahallesi, 9 pafta, 4104 parselde imar planr degigikligi konusunun daha detayl
lncelenmek tizere lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu'na havale ediimesine oy birliOi ile karar verildi.

GUNDEMiN 28. MADDESiNiN:

, San-Tez projemizin stirdUrulebilirli!inin saglanmasr igin Qinikoop Tesisleri iginde bulunan
binantn ve tesis iQinde bulunan arazinin tasarruf giXtinin belirtenmesi konusunun mUzakeresi
oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki ya2rnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

. . San-Tez projemizin surdurulebilirliOinin saglanmasr iQin Qinikoop Tesisleri iginde bulunan
binantn ve tesls iginde bulunan arazinin tasarruf gLttinin uelirlenmesi konusunun d'aha detaylr
incelenmek ttzere lmar ve Baylndrrhk Komisyonuina havale edilmesine oy birligi ile karai veritOi.

GUNoEMiN 29. MADDESiNiN:

- Kl$GEM'in sUrdUrulebilirliginin bundan boyle Belediyemiz KtiltUr ve Sosyat igler MUdUrtUgU
Tegkilat $emasr igerisinde Meslek Edindirme ve (urstar Birimi tarafrndan sagtaimair ve (lScii11-
'in, mali ve idari igleriyle ilgili kararlarrn ahnmasr igin yetki verilmesi konusunrJn mirzakeresi
oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yairnin okunmasrndan ve yaprlan mi.izakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve,

^ .. .. KUI?|V? Belediye Bagkanhgr AB Hibe fonlarrndan yararlanarak kurdulu Kadrn ls
Gelrqtirme Merkezini 2008 yrlrndan bu gine kadar igletici sirketi SlMpAg dest;gi ile si.rrd'UrmUgtUr.

d9.?!"9!19 22 igligi Kadrn Giiigimcilerin hizmetine sunan Betediyemii kendi imkantarr iteatrl bulunan KI$GEM arazisi igindeki bog binararr da onararak 4 igrik daha kazanarrmrgirr
Toplamd€ 26 iglige uragan KI$GEM e orin tarebin artmasr iizerine eeeaiyem[ zate, krtt,nr"
Ajansrndan da destek alarak 100 m2 lik 19 igligi olan ve sosyal donatr alinlarr ile beraber yaklaglk
2000 m2 lik el< binayr da bitirmek uzeredir. Kig-cEM in yararianrcrsr oran Kutahya b;iliy"
BagkanhgrXoSGEB.den gerekli gart ve standartlarr yeiine getirerek " xutanva'eetediv;si xaorn i9Geligtirme Merkezi " lsim Hakkrnr da almrqtrr. KigcE'tvl rn Ya-rarlanrcrsr otmasl neoeniiie ae ue
5P^S^G_FF 

ile Protokor imzarayan Kutahya 
-Berediyesi 

proje pirot omrtinun bitmesinden stnra
KlitGEM'in surdiirulebitirtigindg.^ 

:-or.yTty9y., Bu baotamda Betediyemiz proje pitot omritnun bittigi
2009- yrlrndan bu girne kadar surdurulebilirlik ile itgilimisyonunu yjpt,g, prot6xdi ir" iqr"iL, Sirx"timarifeti ile yerine getirmigtir.

.-.. . HlzmetJerrne bagarrh birgekilde devam eden KigGEM'in, surdirrulebilirliOini bundan b6yleKutahya Belediyesi tarafrndan, 5393 sayrrr Berediye Kanunu,nun, "aebaiyinin'giriiii'
s.o_rumluluklannr " duzenleyen 14' uncu maddesi ve "Belediyenin yetkiteri ie imtiyazianit"
duzenleyen 15'inci maddesine uygun orarak, 501g sayrrr kanungeregi Harcama yetkirireri,
harcama talimatrannrn stratejik prana, butge itt<e ve esisrarna, mevzulta uygun olmasrndan
sorumlu olunaca!rndan ve 2464 Sayrh Beiediye Gelirleri Kanunu hUktrmleri'iergevesinJe sciz
konusu projeye itigkin harcamarai!!gl!tir"r usuilere uygun orarak gergekregtiriimesi jartryra
Belediyemiz Kultur sosyat igter Mirdi.jrttrou Tegkitat gemair uunyesiridei ,,ueitex eainiiime ve
Kurstar 

,Bnmt' .orugtururarak bu konuda ig ve igremrerin ytrruturmesinin sa!ranmasrna;
KIgGEM'in mari ve idari igreriyre irgiri kaiarrarrn arrnmasr, uyguranm-asr, vb.konurarda

Belediye Bagkanr'na ve Belediye Encirmini'ne yetki verilmesine 6v'uirligi ite larar'reriroi.

GUNDEMiN 30. MADDESiNiN:
. llimlz, merkez, Borcek Mahaflesi 17 pafra,3976 ada, 32 parserde imar pranr deoigikrioi
konusunun muzakeresi olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile'xomisyo"n'r"porrnrn
okunmaslndan, slayt 0zerrnde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlin mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Borcek Mahalesi, 17 pafta, 3976 ada, 32 parserde imar pranr degigikrigi
mUracaat dosyasr incelenmig olup:

吠 ＼
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__it M0ftUlugU'nun 03.03.2014 tarih ve 684'sayrh yazrsrnda; Bolcek Mahallesi, 17 pafta, 3976
ada,32 parselin Maliye hazinesinden tahsisi alrnabilmesi igin it MuftuluOu llahiyat Ogrenci yurdu
olarak imar planr de$igikli$i talep edilmektedir. Bolcek Mahallesi, 1l pafta,397'6 adal 32 parselde
imar plantnda il MUftulUgu Tesisleri Dini-Sosyal-Hizmet Binast-Kuran'Kursu-Egitim Merkezi-Cami
ve Mugtemilatr ilaveTesisleri, E: 1.00, Hmax. 12.50 m. lejandlr alan bulunmakladrr. 56zkonusu
alanda di$er yaprlagma kogullarr degigtirilmeden, kullanrm kararrnrn lt fr4Uftutugu ilaniyat Ogrenci
Yurdu olarak duzenlenmesine yё nellk imar planl deol§ ikliOi,|I Muftuludu'nce aζ k:dan 6nceimar
^:^ぃ

1月 ^X:^:l″ ::χ :_:_^^_L^_■ __L■ __1___    1   = .|  ● …  ●●

oy birligi ile karar

cUruoeuiru 31. MADDEs|r.ritt :

MUlkiyeti Belediyemize ait olan, ilimiz, Lala HUseyin Paga Mahallesi,22TO ada, 46 parsel
numaralt kentsel d6_nUgUm ve geligim alanrnda kalan tagrnmaz kat kargrh!r olarak |ZKA
lng.Taah.Muhendislik [tO.gti.'ne verilen ve sOzlegme geiegi Belediyemize-verilecek 2+1 d3;1s;sr;.
yerine 4+1 dairelerin verilmesi konusunun mUzakeresi oldu$unu betirten Meclis Bagkanr bu
konudaki yazlnln okunmastndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sun-du ve;

Mulkiyeti Belediyemize ait olan, ilimiz, Lata Huseyin Paga Mahallesi, izTO ada,46 parsel
numaralt kentsel ddnUgUm ve geligim alanrnda kalan tagrnmaz kat kargrhgr olarak lZt(A
lng.Taah.MUhendislik [tO.gti.'n6 verilmig ve 09.04.2013iarih ve 08842 sa-ytlr noter muvafakatr ile
sdzlegme imzalanm rgtrr.

izka ing.TaahhUt MUhendislik Ltd.$ti. Belediyemize muracaatla, girketleri ile Belediyemiz
arastnda imzalanan 

9o1le.9meye g6re yaprlacak olan 2+l dairelerin sosyal konut projesi niteligi
tagtmast nedeniyle, 2+1 dairelerin yerine gelen yo!un talepler Uzerine 4+l daire yapmayt
dugunduklerini, Belediyemize de sdzlegme oranrnda o/o 20 den 8 adet 4+1 daire vereceklerini
belirtmiglerdir.

Konu imar ve Baytndrrltk Komisyonumuzunda olumlu raporu do$rultusunda konu Belediye
Meclisimizce gorUgUlmUg olup;

Sdz konusu girketin talebi; gehrimizin sosyal geligimi ve kalkrnmasrna katkr saglayacagr
dUgUncesiyle;

Belediyemize.2+1 dairelerin yerine, s6zlegme oranrnda o/o 20 den 8 adet 4+1 dairenin,
9:1"9,y:lizden higbir bedel ve fark talep etmemesi kaydr ite ve yaprtan sozteqme hukumlerine
gore IZKA lng.Taah.MOhe.ndislik Ltd.$ti. taraftndan yaprlan yazrlr-teklif ve taah-hUdUn kabulune;

Bunun ile ilgili sdzlegme, protokol, zeyilname vb. gibi iglemler igin Belediye Bagkanr,na ve
Belediye Encumeni'ne yetki verirmesine oy uirtigi ile karai verildi.

G0ndem maddelerinin tamamlandr$rnr belirten Meclis Bagkanr ahnan kararlarrn hayrrlr
olmastnt temenni ederek, Uyelere ve misafirlere tegekkUr edip oiurumu kapattr.

Aynur K Mehri Plal DALKILlc


