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こ iNOё Lし ,6-HALIT OGUZ ATAKAN,7-EBUBEKIRGULTEKIN,4-CAFER CIHAT CEYLAN,5-BANU AK
gpOOCUTUS A-MUSrnrn AyDtN, g-FATMAGUL, 1O-MEHMET NACi PEKCAN, 11-RAMAZAN

YILDIRIM, l2.PINARAKBUI-Ui Ti--SCI-T,T DURIVAZ 14-iBRAH|M YACAN' 1s-MUHAMMED IKBAL

cuNDEM, tO-gUr_e uyKUN, 17-SAL|H oZDEN, 18-ENVER eAooGnru, 1g-AZiME NURAKTA$

AKALIN, ZO-nFUer ULUCA, 21-SERDA BAL YlLDIZ, 22-YUSUF SOKMEN, 23-EROL MERCAN,

24-MUSTAFA EROL, 25-HAL|L iBRAHiM OOGreRltOGt-U'nun igtirakleri ile yaptr.

Qo$unlugun bulundugunu belirten Meclis Bagkanl oturumu aqtl'

izin dilekgeleri oldu0unu belirten Meclis Baqkanr, Meclis Uyelerind"-1..] O-rn.91 l1ryl-DURMAZ'
2-Furkan ytLMAz, 3-Nedim DELEN, 4-Cemal AYDiN, S-Merve OZQINAR GUL, 6-Ali KORKMAZ'In izinli

sayrlmalartnt oya sundu ve izinli saytlmalanna oy birliQi ile karar verildi

Meclis Bagkanr gUndeme ilave edilmesi istenilen Onergeler olduOunu belirterek, Onergeleri tek tek

okuttu ve;

- ilimiz merkez Ytldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 2665 nolu adada imar plant deQigikliQi,

- llimiz merkez yrldrrrm Beyaz( Mahatlesi, 688 ada, 39 ve 40 nolu parset alanlarrnda imar planl

degigikli0i,

_ Eskigehir yolu Eevresi imar planlarlnda, bu yola cepheli parsellerde qekme mesafelerinin

dtizenlenmesi,

- ilimiz merkez SultanbaOl Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2612 ada,31 parsele birleqik sahada imar plant

de0igikligi,

- llimiz merkez Borekgiler Mahallesi, 58 pafta,369 ada, 30 parselde imar planr deoigikligi,

- llimiz merkez Hamidiye Mahallesi 10c4 pafta 2730 ada 52 parsel ve 136 pafta 821 ada 1 parsel

ilave mevzi imar Plant YaPtmt,

- 2015 ytlt geQici i99i vizeleri konusu,

- Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin

protokol yapllmasl ve yetki verilmesi,

- Azot Sosyal Tesisleri igerisinde bulunan D-158 nolu blooun il Emniyet MLidurliroi.r'ne hizmet binasr

olarak tahsis edilmesi,

- 6306 SayrlrAfet RiskiAltrndaki alanlarrn donirgturillmesi hakklnda kanun kapsamrnda ilan edilen /

edilecek riskli ve iezerv alanlarda Kentsel bdnUgUm Eallgmalarlnda kullanrlmak gzere konut

uretimi,

- Aile SaOltk Tesisi alanrna tahsisli olan alanlarrn Saghk Bakanhgr'na tahsis edilmesi konularlnln

gundeme altnmalarlna oy birli$i ile karar verildi'

Bu arada Meclis Uyelerimizden MHP Grubunun vermig oldulu 04.11.2014 tarih ve SO 2014/13

sayrh ,,Belediye aleyhinaagrlan davalar ve mahkeme kararlarr" konulu onerge okundu ve Meclis

Bagkanr bu dnergeye yaztlt cevap verilmesini istedi.--' 
frrfgp gru[, aOin, Sal,n OZO6U Belediye hizmetleri ve Belediye M€clis gahgmalarr hakktnda

ggndem drsr konugma On"rg""ini M;fis Bagkinr kabul etti ve Salih OZDEN'e s6z hakkr verdi, Meclis

iv"ris"rin'Oi-oEfr eeteoiy-e hizmetleri ve tielediye Meclis galrgmalarr hakktnda konuima yaptr'

GUndemlereaityazllarlnzamankaybrolmamastiginokunmaylp-slaytgosterimiyapllmasl..
hususunu Meclis Bagkant oya sundu ve ya2rlartn okunmayrp slayt olarak g6sterilmesine oy birligi ile

karar verildi.
Srrasryla gtjndem maddelerine gegildi.
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cUnoenttiru r.urlooesiruiru :

2015 Ytlt Performans BUtgenin gdrUgulmesi konusunun mUzakeresi oldulunu belirten Meclis
Bagkant bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

5393 saytlt Belediye Kanunu'nun 41 . maddesi ve 5018 sayrlr Kamu Mali Ydnetimi ve Kontrol
Kanunu'nun 9. maddesi gere$ince Belediyemizin Stratejik Amag ve Hedeflerine uygun olarak hazrrlanan
ve Belediye Encumeninin23l1Ol2014 tarih ve 2335 sayrlr kararr ile kabul edilen KUtahya Belediyesi 2015
Mali ytlt Performans programr'nrn aynen kabul0ne igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.

cUruoeuiN 2.MADDesirulru:
2015 MaliYrlr vetakipeden iki yrla ait Belediye bUtgesinin gorUgUlmesi konusunun mUzakeresi

oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt g6sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye EncUmeni'nin2610812014 tarih ve 1824 sayrlr kararr ile kabul edilerek Belediye Meclisine
havale edilen; KUtahya Belediyesi 2015 Mali yrh ve izleyen iki yrla ait BUtgesinin konusunun daha detaylt
incelenmek Uzere Plan ve BUtge Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda
oy birli$i ile karar verildi.

cUnoervriN 3.MADDesiruiru :

2015 yrh Belediyemiz gelir tarifesi konusunun muzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkant bu
konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

2015 yrlrnda uygulanacak olan Belediyemiz Gelir Tarifesinin daha detaylt incelenmek uzere Plan
ve BUtge Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUruoemiN 4.MADDesiruiru:
Belediyemiz butgesinde aktarma yaprlmasr konusunun mijzakeresi oldu$unu belirten Meclis

Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

Kutahya Belediyesi Destek Hizmetleri MUdUrlUg0'nl|n22l1Ol2014 tarih ve 3826 saytlt yazrst ve
Ulagrm Hizmetleri MtrdurlugU'nin 2711012014 tarih ve 3659 sayrlr yazlarndaki taleplerine istinaden
ilimizde 2Q14 ytr igerisinde agrrr ya$r9 sonrasr olugan sel felaketinde; ilgili mUdUrlUklerimizin yo$un
gahgmalarr, derelerdeki bentlerin temizli$inin yaprlmasr, Fen igleri MUd0rl0$UmUzUn; Yoncalt, lltca ve
yeni mahalle olan k6ylerimizdeki yo$un ig programlarr ile Do$lar mevkiinde bulunan tag ktrma
tesisimizden nakillerin belediyemiz araglan ile yaprlmasr nedeniyle; Destek Hizmetleri MUdurlU$UmUz
tarafrndan 2014 ytr igin yaprlan akaryakrt ihalemizde s6zlegme hUkUmleri gere$ince, ihale bedeli
Uzerinden %20 artrga gidilmesi gerekti$inden, Destek Hizmetleri MUdUrlUgUmUzUn 2014 ytt bUtge
tertibindeki 03020302 kodlu Akaryakrt ve Ya! Alrmlarr tertibine, Ulagrm Hizmetleri MUdurlUgUmUzun
03070190 Ekonomik Kodlu Diger Dayanrklr Malzeme Alrmlarr tertibindeki kullantmr 6ng6rUlmeyen
700.000,00 TL'nin aktarrlmasrna ihtiyag duyulmug olup;

Mahalli idareler BUtge ve Muhasebe Y6netmeliginin 36. maddesinde "Butgede Fonksiyonel
stnfflandtrmanrn birinci dt)zeyleri arastndaki aktarmalar meclis karan, fonksiyonel srntflandrrmantn ikinci
dt)zeyleri arastndaki aktarmalar enc1men karanyla, bunlann drgtnda kalan ve ekonomik srnrflandtrmantn
ikinci dilzeyine kadar aktarmalarise tisf ydneticinin onayt ile yapilrl'hUkmU gere$ince;

Buna g6re;
Kurumsal Kodu, Fonksiyonel Kodu ve Ekonomik Kodu ekli cetvelde belirtilen; Ulagrm Hizmetleri

MUdurlUgU butgesindeki Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alrm Bakrm ve Onartm Giderleri tertibindeki
700.000,00 TL'nin tenziline,

Destek Hizmetleri MOdUrlU$u BUtgesindeki; TUketime Y6nelik Mal ve Malzeme Ahm Giderleri
Tertibine 700.000,00 TL'nin ilavesine,

Mahalli idareler BUtqe ve Muhasebe Ydnetmeliginin 36. maddesi gere$ince konu ile ilgili agagtda
belirtilen 15. Aktarma Cetvelinin aynen kabulUne igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar
verildi.
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GUNDEMiN 5.MADDesiruiH:
Macaristan BUyukelgilili'nin daveti Uzerine Pecs Belediye Bagkanr Zsolt Pava tarafrndan 5-8

KASIM 2014 tarihleri arasrnda GUney Tuna 6tesinde gergeklegtirilmesi planlanan programa Belediye
Bagkanrmrz Kamil SARASOGLU'nun gorevlendirilmesi konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis
Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

ig igleri BakanlrQr'nrn Mahalli idareler Genel MUdUrlU!U'nUn 20.06.2014 tarih ve
050.MAH.076.000/5003/50520 sayrlr genelgesinde; "YurTdtgr gdrevlendirmeler igin Belediye Meclisinden
karar al r nacaktr r." hUkmU gere!ince;

Macaristan BUyUkelgili$i'nin 09.10.2014 tarih ve N/308/2014 sayrlr davet yazrlarrna istinaden ilgili
genelge dogrultusunda Pecs Belediye Bagkanr Zsolt Pava tarafrndan 5-8 Kasrm 2014 tarihleri arastnda
GUney Tuna Otesinde gergeklegtirilmesi planlanan programa katrlmak Uzere Belediye Bagkanr Kamil
SARAQOGLU'nun yurtdrgrna gdrevlendirilmesine ve kanuni yolluk harcrrahlartntn 6denmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

CUnoeuiru 6.MADDESiNiN:
lhca Kaplrcalarr'nda igletme ruhsatr Belediyemize aitjeotermal kuyularrn igletmeye altnabilmesi

igin, termin planrnrn uygulamasrnda gOrev alacak komisyonun belirlenmesi konusunun mUzakeresi
oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

KUtahya Belediyesi mUcavir alanr igerisinde bulunan llrca Kaplrcalarrnda toplam 3 adet Jeotermal
kaynak mevcuttur. Kaynaklarrn igletme Ruhsatlarr KUtahya Belediyesine aittir. lhca Kaplrcalannda 2013
yrlrnda 0g kaynaga ek olarak iki adet iKJ-2 ve SO-3 isimli kuyularr agrlmrg olup.

SOz konusu jeotermal kuyularrn igletmeye alrnabilmesi igin ilgili idareye bir termin plant
sunulmugtur. Sunulan termin planrnrn uygulanmasrnda gOrevlendirilmek Uzere l.tNURl ,,QETlN.
2)MTJHAMMED |KBAL GUNDEM . 3.tptNAR AKBULUT, 4ISERDA BAL YlLDlZ. S,\YUSUF S)KMEN.
ilAhmet ULUCA 'nrn g6rev almalarrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUruoervriN 7.MADDesiruiru :

ilimizin muhtelif mahallelerinde bulunan mulkiyeti KUtahya Belediyesine ait tagrnmazlarn tasarruf
geklinin belirlenmesi konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt
gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

M0lkiyeti KUtahya Belediyesine ait olan ilimizin muhtelif mahallelerinde yer alan aga!ldaki listede
belirtilen tagrnmazlarrn 5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun lS.maddesi "e" bendi gere$ince tasarruf
gekillerinin belirlenmesi, takas, trampa, tahsis, satrg, kat kargrlr$r, yap-iglet devret modeli vb. ile ihale
edilmesi, gerekti$inde anlagma, qartname, sdzlegme ve protokol haztrlanmast, imzalanmast, vb. tum
hususlarda Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na ve Belediye Encumeni'ne yetki verilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

SiRA NO
MAHALLE

AD:
PAFTA ADA PARSEL YUZOLcUMU

(M2)

EDiNME
sEKL:

N:TELiG:

1 30 AGUSTOS 1702 1405 2 263,40 IFR ARSA   I

う
乙

1702 1405 3 222,00 IFR ARSA

3 1702 1405 4 216,80 lFR ARSA   I

4 1702 1405 5 211,90 IFR ARSA

5 1702 1405 6 251,10 IFR ARSA

6 1702 1405 7 222,30 IFR ARSA

7 1702 1405 8 231100 IFR ARSA

8 1702 1405 9 239,60 IFR ARSA

9 1702 1405 10 248,80 !FR ARSA

10 1702 1405 322,20 IFR ARSA
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1702 1405 15 246,00 IFR ARSA

つ
乙

1702 1405 16 241,20 IFR ARSA

13 1702 1405 17 237,50 lFR ARSA

14 1702 1405 18 233,00 IFR ARSA

15 1702 1405 19 228,20 lFR ARSA

16 1702 1405 20 224,60 IFR ARSA

17 1702 1405 21 258,30 IFR ARSA

18 18NI 2451 2 122,00 l∪Y ARSA

19 18NI 2452 2 203100 IUY ARSA

20 ALI PA$A 8 51 1 4737,50 KAD IAH KA BEL BI

つ
乙

ANDIZ 」23B04A4 154 1 996,00 IUY ARSA

22 BOLCEK 20 LI 169 1 142,00 丁RA ARSA

23 21K3 20 2 161,00 YEN ARSA

24 21L4 228 2 256,00 HIB ARSA

25 3927 1 1849,40 YEN ARSA

26 E∨ LIYA

cELEBI
19M‖ | 603 1 2 Blok

l bag bOIlm

(BOdrum Kat)

KAT MUL MESKEN

27 ISTIKLAL 63 432 1 229,27 KAD ARSA

28 L H∪ SEYIN
PAsA

43 220 103 1298,50 lFR ARSA

29 20 Al1 1 2855 3 621,00 SAT ARSA

30 43(21M) 914 3 1724,21 TE∨ ARSA

31 21L‖ 1746 101 14718,81 lFR ARSA

32 MALTEPE 19M‖ | 2707 2 121,00 KAD ARSA

33 MEYDAN 26 125 121 276125 IFR ARSA

34 OKCU 21」 1 16 1 2620,00 l∪ Y ARSA

35 20K2 248 2 106,00 lUY ARSA

36 20K2 248 3 105,00 IUY ARSA

37 20K2 248 4 102,00 |∪ Y ARSA

38 SER∨ | 32 3397 3 246100 |∪ Y ttE∨ ARSA

39 SINER 170‖ 36 28 1159,28 IHD ARSA

40 SINER 170‖ 36 29 452,39 IHD ARSA

41 17P4 62 16 358,12 TRA ARSA

つ
４

′
”

17P4 65 8 859,00 |∪Y ARSA

43 17P4 73 1 8201,00 IUY ARSA

44 17P4 78 1 2989,00 lUY ARSA

45 17P4 87 16 382,00 IUY ARSA

46 17P4 87 26 300,00 IUY ARSA
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47 S:NER 17P4 92 1 8088,00 |∪ Y ARSA

48 17P4 95 1 3538,00 IUY ARSA

49 16 PI 117 1 9231,00 IU ARSA

50 16 Pl 129 1 4360,00 |∪ ARSA

51 1l B 138 7 316,40 HIB ARSA

つ
４

く
リ

16 Pl 139 12 3830,00 IFR ARSA

53 16 Pl 139 13 3401,53 lFR ARSA

54 16 Pl 139 14 5102,00 IFR ARSA

55 16P2 160 7 351,32 HIB ARSA

56 16P2 162 15 300,95 丁RA ARSA

57 17P3 169 286,10 HIB ARSA

58 17P3 169 12 650100 HIB ARSA

59 17P3 173 1 5731,00 |∪ ARSA

60 17P3 177 1 5869,00 丁RA ARSA

61 17P3 178 1 15469,00 IU ARSA

つ
４

κ
υ

17P3 179 1 914,00 丁RA ARSA

63 17P3 181 8 315,00 TRA ARSA

64 16P3 189 1 3642,00 !U ARSA

65 12A 190 12 303,71 HIB ARSA

66 12A 190 13 303,87 HIB ARSA

67 12A 190 22 303,50 HIB ARSA

68 12A 190 23 303,35 HIB ARSA

69 12A 190 24 303,19 HIB ARSA

70 16P2 192 10 353,12 丁RA ARSA

71 16P2 206 12 317,57 HIB ARSA

72 16P2 207 8 356,00 HIB ARSA

73 」24A12BlA 227 4 818,33 YEN ARSA

74 」24A12BlA 227 14 631,20 YEN ARSA

75 」24A12BlA 227 15 630,74 YEN ARSA

76 」24A12BlA 227 16 630,45 YEN ARSA

77 」24A12BlA 227 17 731,17 YEN ARSA

78 」24A12BlA 228 2 710,64 YEN ARSA

79 」24A12BlA 228 3 689,89 YEN ARSA

80 」24A12BlA 228 4 690,00 YEN ARSA

81 」24A12BlA 228 5 819,03 YEN ARSA

つ
４

０
０

」24A12BlA 228 7 690,00 YEN ARSA

83 」24A12BlA 228 8 689,99 YttN ARSA
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84 SINER 」24A12BlA 228 9 706,22 YEN ARSA

85 」24A12A2C 229 2 600,00 YEN ARSA

86 」24A12A2C 229 3 600,00 YEN ARSA

87 」24A12A2C 229 4 600,00 YEN ARSA

88 」24A12A2C 229 5 600,00 YEN ARSA

89 」24A12A2C 229 6 600,00 YEN ARSA

90 」24A12A2C 229 7 600,00 YEN ARSA

91 」24A12A2C 229 8 600,00 YEN ARSA

う
４

∩
ン 」24A12A2C 229 9 600,00 YEN ARSA

93 」24A12A2C 229 10 600,00 YEN ARSA

94 」24A12A2C 229 12 600,00 YttN ARSA

95 」24A12A2C 229 13 498,36 YEN ARSA

96 」24A12A2C 229 16 1287,04 YEN ARSA

97 」24A12A2C 230 1 690,02 YEN ARSA

98 」24A12A2C 230 2 766,51 YEN ARSA

99 」24A12A2C 230 3 674,79 YEN ARSA

100 」24A12A2C 230 4 620,01 YEN ARSA

101 」24A12A2C 230 5 714,63 YEN ARSA

102 」24A12A2C 230 6 552,17 YEN ARSA

103 」24A12A2C 230 7 601,08 YEN ARSA

104 SINER 」24A12A2C 230 8 611,58 YEN ARSA

105 」24A12A2C 230 9 675,99 YEN ARSA

106 」24A12A2C 230 10 703,04 YEN ARSA

107 」24A12A2C 230 764,37 YEN ARSA

108 J24A12A2C 230 12 730,93 YEN ARSA

109 」24A12A2C 231 3 697,52 YEN ARSA

110 」24A12A2C 231 4 697,33 YEN ARSA

」24A12A2C 231 9 697,40 YEN ARSA

つ
４

」24A12A2C 237 1 644,28 YEN ARSA

113 」24A12BlA 237 3 704,65 YEN ARSA

114 lLD BEYAZI丁 1802 764 31 21946,10 IFR ARSA

115 1801 1028 24 261,00 TRA ARSA

116 1801 1047 33 95,40 IFR ARSA

117 1801 1048 2 112,00 丁RA ARSA

118 1801 1049 1 107,00 丁RA ARSA

119 1803 1070 4 244,00 丁RA ARSA

120 1803 1171 3 211,00 HIB ARSA
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121 Y!LD
BEYAZI丁

1804 1251 17 152,82 IFR ARSA

122 1802 1410 3 4312,00 丁E∨ ARSA

123 180.2 1488 130,00 丁RA ARSA

124 1802 1488 13 104,00 IUY ARSA

125 1802 1501 10 359,71 IFR ARSA

126 1802 1501 9 290,47 IFR ARSA

127 1802 1504 5 407,10 丁RA ARSA

128 1802 1486 34 170,00 IFR ttAK ARSA

129 1802 1936 141 3027,29 IFR ARSA

130 1802 1936 142 2109,99 IFR ARSA

131 1802 2952 1 19343,05 IFR KE FA TARLノ

132 YENI BOSNA 23.0‖ 14 403,00 TARLA

133 230‖ 18 291,00 丁ARLA

134 230‖ 19 1986,00 TARLA

135 230‖ 20 1573,00 TARLA

136 230‖ 22 1668,00 TARLA

137 230‖ 23 1810,00 丁ARLA

138 230‖ 684 14,00 TARLA

139 230‖ 686 2368,00 TARLA

140 230‖ 688 1262,00 丁ARLA

141 230‖ 690 1920,00 TARLA

142 230‖ 692 1817,00 丁ARLA

143 230‖ 694 209,00 TARLA

144 230‖ 696 800,00 丁ARLA

cUruoeuiN 8.MADDesiruiru:
6552 saytlt Kanun hUkUmlerinden faydalanmak amact ile, idari para cezalarrnrn iptali igin agrlan

davalardan feragat edilmesi konusunun mUzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda
slayt g6sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonri konuyu oya sundu ve;
_ Kutahya Sosyal Guvenlik it ttttuourtugu'nUn 06.11.2013 tarih 17.174.151 sayrlr idiri pira cezasr ile
06.11 .2013 tarih 17 .175.861 sayrh idari para cezasr kayrtlr evraklar ile Kutahya Beiediye Bagkanlrg r'na
idari para cezast verilmigtir. Heriki idari para cezast 5510sayrh "sosyal Sigortalarve-Genel-saglri
Sigortasr Kanununun" 11. maddesinin, altrncr frkrasrna istinaden dUzenlenmigtir.
6552 sayrlr "ig Kanunu ile Bazr kanun ve Kanun HUkmUnde Kararnamelerde 

-de$igik 
yaprlmasr ile bazr

alacaklartn yeniden yaprlandrrrlmastna dair kanun' 10.09.2014 tarihinde kabul etilmig, 11.0g.2014 tarih,
29116 mukerrer sayrh resmi gazetede yayrnlanarak yururluge girmigtir.

6552 saytlr kanun hukUmlerine g6re KUtahya Sosyal Guvenlik it lvtUOurtUgU'nun idari para
cezalartna konu edilen ingaat ruhsatlarr, 16.O9.2014 tarih, 15934 sayrlr yaztmziie Kutahya Sosyal
GUvenlik il MudUrlu$O'ne gonderilmig ve idari para cezalarrnrn iptal edilmesitalep edilmigtir Aniak;
belediyemiz taraftndan idari para cezalarrnrn iptali igin Eskigehir '1. idare mahkemesinde agrlan 20141333
Esas ve 20141334 Esas davalartndan feragat edilmesi gerekmektedir. 5393 sayrlr Belediye Kanununun
"Belediye'nin yetkileri" baglrklr 15. maddesinin (k) bendi "Vergi, resim ve harglar drgrnda kalan dava
konusu uyugmazlrklarrnrn anlagmayla tasfiyesine karar vermek" gereQince;

6552 sayrlr kanun hukumlerine g6re Kutahya Sosyal Guvenlik it fUuOurtugu'nun idari para
cezalarrna konu edilen ingaat ruhsatlarr, 10.09.2014 tarih, 15934 μZlm11●
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GUvenlik it ltltuOurtugu'ne gonderilmig ve idari para cezalarrnrn iptal edilmesitalep edilmigtir. Ancak;
belediyemiz taraftndan idari para cezalannrn iptali igin Eskigehir b6lge idare mahkemesinde agrlan
davalardan feragat edilmesi gerekmektedir. 5393 sayrlr Belediye Kanununun "Belediye'nin yetkileri"
bagltklt 15. maddesinin (k) bendi "Vergi, resim ve haiglardrgrnda kalan dava konusu uyugmazlrklarrnrn
anlagmayla tasfiyesine karar vermek" gere$ince;

6552 sayllt kanun hUkUmlerinden faydalanmak amacl ile; idari para cezalanntn iptali igin agrlan
davalardan feragat edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUruoeuiN e.MADDesiruiru:
itimiz, Meydan Mahallesi 26 pafta,125 ada,65-66 parsel numaralr tagrnmazlarrn imar yoluna

tahsisli klstmlartntn (kanalizasyon hattr igin) kamulagtrrrlmasr konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten
Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

imar planrna gore,ilimiz Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada,65-66 parsel numaralr
tagrnmazlarrn bir krsmr imar yoluna tahsisli olup;

Belediyemiz Su ve Kanalizasyon igleri MUdUrluQu'nun 29.09.2014 tarih, 3315 sayrlr yaztst ile, s6z
konusu tagtnmazlartn bulundu$u alanda kanalizasyon hattr d6genmesi igi yaprlaca!rndan; yolun
agrlabilmesi igin gerekli iglemlerin yaprlmasr talep edilmigtir. ilimiz Meydan Mahalleii, 26 pafta, 125 ada,
65-66 parsel numaralt tagtnmazlarrn imar yoluna tahsisli krsrmlarrnrn kamulagtrrrlmasr ile kanalizasyon
hattr igin bu alandaki mOlkiyet sorunu gdzUleceginden.

5393 Saytlt Kanun'un l5.maddesi (h) frkrasr "Mahalli miigterek nitelikteki hizmetlerin yerine
getirilmesi amaayla, belediye ve miicavir alan strurlan igerisinde taynmaz almak,
kamulagfirmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, fahsis etmek, bunlar
iizerinde srnrrlt ayni hak fesis etmek. " hukmU ve 2942 t 4650 Sayrlr Kamulagtrrma Kanunu hUkUmleri
gerelince s6z konusu kamulagtrrma iglemlerinin, aga!rda belirtilen gekliyle 6'ncr 5 yrllrk imar
programlnln20l4 ytlt dilimine ilave edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar
verildi.

1-5 Yrlhk imar programtntn
a-Program numarast
b-Baglangrg Tarihi
c-Bitig Tarihi
Toplam Maliyeti

:Ek

:01.012013
:31.12.2017

:38.970,00 TL
Senelere gcire yapllacak iglerin bedet taksimatr

2013 yrlr.
2014 yil:38.970,00 TL
2015 yrlr.
2016 yrlr:
2017 ylt.

2-Yaprlacak iglere grire <idenekler
Kamulagtrrma: 38.970,00 TL

Srra
No

Konusu Yeri Yill Bedeli (TL)

1 Kamulagtrrma
ilimiz Meydan Mahallesi, 26 pafta,125

ada, 65-66 parsel numaralr tagrnmazlarrn
yola tahsisli kesimlerinin kamulagtrrrlmasr

2014 38 970100 TL

cUruoerrliN 1 o.MADDesiruiru :

isimsiz sokak ve caddelere isim verilmesi konusunun mUzakeresi oldulunu belirten Meclis
Bagkant bu konu hakkrnda slayt g6sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 08.10.2014 tarih ve 319 sayrh kararr ile imar ve Bayrndrrlrk Komisyonuna
havale edilen ilimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilqBsi konusu ile ilgili komi
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incelenmig olup;
-Bahgelievler Mahattesi 2s8,2s6,272,273,274,275,276,277 ,278,279,2s9,260,263,264,267 adatar

arasrnda rsimsiz bulunan caddeye "Birlent ERKILAVUZ caddesi" isminin verilmesine,
-Bahgelievler Mahallesi Devlet Demir yo lu ile 251,252,253,254,2s7,258,260 adalar arasrnda

bulunan isimsiz Sokala "Gdzde KIRDAR Sokak,,isminin verilmesine,
-Hamidiye Mahallesinde 1524,1525,1527 ,1543,1544 adalar arasrnda isimsiz bulunan sokala

"U$urlu Sokak" isminin verilmesine,
-Bahgelievler Mahallesi 265,266,264,267 adalar arasrnda isimsiz bulunan Soka!a "Esin Sokak"

isminin verilmesine,

- -zafetlepe Mahallesi 1 30,'1 31 , 1 35,1 36, 16 
,l adalar arasrnda isimsiz bulunan sokaga ,,1 

. sayg rlr
Sokak"isminin verilmesine,

- -Zaferlepe Mahallesi 131,132,133,ada|ar arasrnda isimsiz bulunan soka0a ,,2.Saygtlr
Sokak"isminin verilmesine,

-Zafertepe Mahallesi 132,133,165,168,183,169184,191 adalar arasrnda isimsiz butunan sokaga
"3.SaygrL Sokak'ismrnin verilmesine,

, -Zafertepe Mahallesi 131 ,133,'135 adalar arasrnda isimsiz bulunan soka0a ,,4.Saygtlr

Sokak"isminin verilmesine,
-Zafertepe Mahallesi 132,133,135,161,'165,168,162 adalar arasrnda isimsiz bulunan sokala

"5.Saygrlr Sokak"isminin verilmesine,
-Zafertepe Mahallesi 162,187 j89,206, 165,183185,202 ,2O4, adalar arasrnda isimsiz bulunan

sokaQa "6.Saygllt Sokak"isminin verilmesine,
-Zafertepe Mahallesi 165, 183 adalar arasrnda isimsiz bulunan sokaga "7.Saygrh Sokak"isminin

verilmesine,
-Zaferlepe Mahallesi 183,'187,188,184,185,189,190,211 adalar arasrnda isimsiz bulunan sokaga

"8.Saygrh Sokak"isminin verilmesine,
-Zafertepe Mahallesi 184,185,189,190 ,192,198,204,2O7 adalar arastnda isimsiz bulunan sokaOa

"9.Saygrh Sokak"isminin verilmesine,
-Zafertepe Mahallesi 192,193,198,199 ,204 adalar arasrnda isimsiz bulunan sokala "10.Saygrlr

Sokak"isminin verilmesine,
-Zafertepe Mahallesi 193,194,197,199,202 adalar arasrnda isrmsiz bulunan sokaQa "11.Saygrh

Sokak"isminin verilmesine,
-Zafertepe Mahallesi 194,195 adalar arasrnda isimsiz bulunan soka!a "12.Saygrlr Sokak"isminin

verilmesrne,
-Zafertepe Mahallesi 195,196 adalar arasrnda isimsiz bulunan sokaga "13.Saygrh Sokak"isminin

verilmesine,
-Zafertepe Mahallesi 196,197 ,202,2O3,206,208,209,210 adalar arasrnda isimsiz bulunan sokaga

"1 4.Saygrh Sokak"isminin verilmesine,
-Zafertepe Mahallesi 194,195,196,197 adalar arasrnda isrmsiz bulunan soka!a,,15.Saygrlr

Sokak"isminin verilmesine,
-Zafertepe Mahallesi 192,'193,197,198,199,202 adalar arastnda isimsiz bulunan sokaga

"1 6.Saygrlr Sokak" isminin verilmesine,
-Zafertepe Mahallesi 189,'190,206,207,208 adalar arasrnda isimsiz bulunan sokaga "lT.Saygrh

Sokak" isminin verilmesine,
-Zafertepe Mahallesi 207 ,208.210 adalar arasrnda isimsiz bulunan sokaga "18.Saygrlt Sokak"

isminin verilmesine,
-Zafetlepe Mahallesi 208,209 adalar arasrnda isimsiz bulunan soka!a " 19.Saygrll Sokak"isminin

verilmesine,
-Zafertepe Mahallesi 65,6674,75 adalar arasrnda isimsiz bulunan soka!a "1.Sebat Sokak"isminin

verilmesine,
-Zafertepe Mahallesi 75,76,77 ,78,79,175 adalar arastnda istmsiz bulunan sokala "2.Sebat

Sokak" isminin verilmesine,
-Zafertepe Mahallesi 83,88,89,93,172 ,173,17 4,178,180 adalar arasrnda isimsiz bulunan sokaga

"3.Sebat Sokak"isminin verilmesine,
-Zafertepe Mahallesi 83,93 adalar arasrnda isimsiz bulunan soka!a "4.Sebat Sokak"isminin

verilmesine,
-Zafertepe Mahallesi 67 ,68,7 5,76,78,7 9,88,89,93,94,171 ,173 adalat arasrnda isimsiz bulunan

soka$a "5.Sebat Sokak"isminin verilmesine,
-Zafe(epe Mahallesi 89,172,173,174, adalar arasrnda isimsiz !utunan sokaoa "6.Sebat

isminin verilmesine, ,/:
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-Zafertepe Mahallesi 170,171 ,172,174,178,180 adalar arasinda isrmsiz bulunan sokaga "7.Sebat
Sokak" isminin verilmesine,

-Zafertepe Mahallesi 179,178,180,18'l ,170 adalat arasrnda isimsiz bulunan sokaoa ,,g.sebat
Sokak"isminin verilmesine;

igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN II.MADDESiNiN:
. ilimiz Okgu Mahallesi J23BO9B4B pafta,3728 ada, 29 parsel numaralt taglnmazln tahsis talebi
konusunun muzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakklnda slayt gcisterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
. . 

llimiz merkez Okgu Mahallesi j23B09B4B pafta, 3728 ada,29 parsel numaralr tagrnmaz mer'i
im31.nla111a gore ibadet yeri alanrna tahsisli olup, bu tagrnmazrn 260)77 t1oa3413(2.6oi,77 m,) hissenin
mtilkiyeti KUtahya Belediyesine aittir.

ll MUftuluOU'nun 14 1O.2O14 tarih ve 2945 sayrh yazrsrnda; bahse konu olan tagtnmaz Uzerine
Hact Htfzt Bolge Yatrlr Haftzltk Kuran Kursu Derneli taiafrndan, Kuran Kursu yaprlacigr ve mezkur
arsada bulunan mulkiyeti Kiitahya Belediyesine ait olan hissenin, cami yeri olaiak kullanrlmak ilzere
kurumlarrna tahsisi talep edilmekte olup;

Sdz konusu taglnmazda bulunan Belediyemize ait olan hissenin cami yeri olarak Diyanet igleri
Bagkanlt!r'na tahsisine, tahsis iglemlerinin yapriabilmesi igin gerekti!inde anljgma gartname, sozlegme
ve protokol haztrlanmasl, imzalanmasr, vb. tum hususlarda Belediye Bagkant kamliSnReqOGLU,na ve
Belediye Encttmenine yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN I2.MADDEsiNiN:
Ki.ltahya Belediyesi "Otogar Yonetmelik Tasla!r" konusunun mirzakeresi olduOunu belirten Meclis

Bagkanl bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlSn mUzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

_ ..,.. 9i1i91r-illetme Birligi'nin 18.09.2014 tarihli OlaOanustU Meclis Toplantrsrnda Qinigar lgtetme
Birligi'nin 31.1O.2014 tarihi itibari ile feshine karar verilmig ve 01 .11 .2O14 larihinden itjbaLn
Belediyemize geqen ve Ulagrm Hizmetleri MtrdurluOi.rmtlze ba!lanan gehirler arasr Otobus terminalinin
igletilmesi igin hazlrlanan "Kutahya Belediyesi Qinigar $ehirler arasr Otobus Terminali Yonetmelik
Tasla0l" nln daha detaylt incelenerek hazrrlanmak uzere Arasttrma ve Tantttm Komisyonu'na havale
edilmesine igaretle yapllan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN I3.MADDEsiNiN:
Kutahya Belediyesi /Ulagrm Hizmetleri MudUrlirOu Ozel Halk Otobusleri Qahgma Y6netmeliQinde

degigiklik yapllmastna dair yonetmelik taslaOr konusunun mUzakeresi olduQunu belirten Meclis Bagfant
bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinrn ardrndan yaprlan mtizakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

. ... . KUtahya Belediyesi UIagrm Hizmetleri Mudurlu0U Ozel Halk Otobusleri Qalrgma Yonetmeli!inde
degigiklik.yaptlmastna dair ydnetmeligin ekte belirtildi$i gekliyle aynen kabuliine igarette yaprlan oitama
sonucunda oy birli6i ile kabut edildi.

GUNoEMiN l4.MADoEsiNiN:
. Belediyemiz itfaiye MudurliJOu tarafrndan duzenlenen "G6nUllir itfaiyecilik Ydnetmeligi"
konusunun mUzakeresi olduQunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardtndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

. Belediyemiz itfaiye Mi.rdirrlUOtr tarafrndan, itfaiyecilik mesleginin kamuoyuna tanttrlmast, yangtn
ve kurtarma konulartnda e0itilmi$ gOnulluler olugturmak, yangrn ve afetlerde mucadelede halkrmrzrn
katktlannr sa!lamak ve Kutahya Belediyesi itfaiye MUdUrluOun'de "GOnullU itfaiyecitik" yapmak isteyen
kigi veya kigilerin yerine getirmesi gereken yUkumltilukleri duzenlemek amacryla hazrrlinan "Gdnuliu
Itfaiyecilik Ydnetmeli0i Tasla!rnrn" daha detayl incelenmek iizere Aragttrma ve Tantttm Komisvonuna
havalesine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy barliOi ile karar verildi.

GUNDEMiN I5.MADDESiNiN:
5393 saytlt Belediye Kanunu'nun 6T.maddesi gere!ince kanunda belirtilen iglerle ilgili 3 yrllrk

ihaleye gtktlmast konusunun mtizakeresi olduQunu belirte; Meclis Bagkanr bu konu nakkrnda slayt
gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

1110912014 tarih ve 29116 sayrh Resmi cazete'de yayr rlu$e giren 6552 Sayrlr i9
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Kanunu ile Bazt Kanun ve Kanun Hukmunde Kararnamelerde Degigiklik yaprlmasr ile Bazr AlacaklaflnYeniden Yapllandrrrlmasrna Dair Kanun'un 1a. maodesindl "10/1r/ioo3 tarihli ve s01B sayttr Kamu MaliYonetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesinin dordincti ftkrastnda yer atan';rintiniat *iralamasuretiyle temini:" ibaresinden sonra gelmek uzere "afet ve acil durumlar igin xuiuttan nliitix depolaln
igletilme.s-lyle ilgili hizme eri," ibare,sl ektenmig; "temizlik, yemek, koruma ve g venlik ile" ibaresi ,,yemek
(beginci fikra kapsamtndaki vemek hizmetlei harig) ve't geklinae aegig;tiiti$7;;;;;;"y" a$agdakifikra eklenmigtir.

, ^^..^.".9.."!2,^y:!eltm ,k3Osa.my.a.aki kamu idareterinin. 4/1/2002 tarihti ve 4734 saytlt Kamu ihale
^anununun 

62 nct maddesinin b.irinci ftkrasrntn (e) bendi kapsamrnda olan i$lerden sLirekli nitetikteolanlara iligkin hizmet arrmrarrnda, y.t)krenme saiesi a9 yil orup, igin niteriQinien iiya-iuresiraen
kavnaklanan zorunlu h6ilerde^g!_s.yp^gerekeesi gastLri.,er'gairyra tist'ylnetticiiii iiu),ynktsalt abilir." denilmekte ve 13to7t2oo5lari'h-re isal q sayrh Resmi oa.d,te' o" 1laviriaiarak yururltrgegiren.5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun celecek yrlara yaygrn hizmet yurienmeleri oali,il, oz.maddesi"Beledlvede beledive meclisinin, belediy:eye bigti iurutugaraL yetxiti orjairi'karan ite park,
bahge. sera' reftii, kaldtrtm ve.haYuz bakrmt ue'tiiii:-ira9 xiralama. kontrollijk. temizlik. gijvenltk veye,mek 

.hizmetleri; makine'teQhizat bakrm ve onanm igleri;'bilgisayar sistem ne santraiiii ite elektronik
?.,!?:::::,f !::y-?:t:ii: ??syt" its.iti destek hizmeileri;'fuai, panaytr ve sersi hizmeueri; bara1, arrtma veKatt aItK les,s/e,ne tl$Rin hizmetler; kanal baktm ve temizleme, alt yap ve asfalt yapim ve onalmt, trafiksinyalizasyon ve aydtnlatma bakrmt,.sayag okuma ve sayag sakmelbxma igteri ii'itgiii hizmeler; topluulagm ve tastma hizmetleri; sosyat tesislerin igletilmesi ie itgiti i9ter, suresi ilk mahatii idareter genet
:".:?-:!!?r:!!:r!"J:! ltt,,r",,."yll sonunu seQmemek Lzere ihaie y6tuyta uganca gahtstiri gardurut"bitir."
nuxmu gereglnce: Belediye Kanunu'nda 

.belirtilen iQlerle ilgili 3 yrllrk ihaleye gr(rlmasrna igarele yaprlan
oylama sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN I6.MADDEsiNiN:

- - Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih ve 303 sayrlr kararr ile onaylanan; ilimiz merkez Siner
Mah-allesi, J24A118, 12A, 12D paftalarda yaprlan 2436 i;lem deotgiktik notu uygutami imar pranr ve2436-4 iglem degigiklik nolu naztm imar pianr degigikliklerine, aJki suresi oanitinae yapiian itiraz
konusunun muzakeresi olduounu belirten Meclis 

-Bigkanr 
bu konu hakkrnda srayi g6;lerisl ile birtikte

bilgi ve.lmesinin ardrndan yaprran muzakerererden ionra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih ve 303 sayrh karirr ili onaylanan; Siner Mahalesi,

J.214:1.1.?, 12A, 12D paftararda yaprran 2436 iirem deoigikrik noru uygurama imar pranr ve 2436_4 igrem
degigiklik nolu.naztm imar plant degigikliklerine, askr iuiesi dahilindi yaprlan itirazlann dlgertendirilmesi
konusunun daha detayll incelenmek uzere imar ve BayrndrrLk Komisyonu'na havale edilmesine igare eyaprlan oylama sonucunda oy birliQi ile karar veritdi.

GUNDEMiN 1 T.MADDESiNiN:
ll Mahalli ldareler MudurlijgU'nun '13.10.2014 tarih, 349-8653 sayrh yazrlarryla iletiten, Askeri

Guvenlik Bolgelerinin imar plantna iglenmesi konusunun muzakeresi olduglnu belirten Meclis Bagkanrbu konu hakklnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yapilan muzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

il Vahalti idareler MUdirrlUgUni.in 13.10.2014 tarih, 349-8653 sayrlr yazrlarryla iletilen, Askeri
GUvenlik B6lgeleri, muracaat dosyasr incelenmig olup;

il Mahalll idareler Mudurlirgunrn ta.to.zb14iarih,93721383-349-8653 sayrh yazrtafl; ,,iqigteri
Bakanlr$r Mahalli idareler Genel Mudi.irliiOunun , 30.09.2b14 tarihti ve 72g76g73-a4oi2o 120 sayrh yazrsr
3t<110e 

alr131-Qe-1e] Kurmay Bagkanrrgrnin "Askeri Giivenrik Borgesi onay Bergesi" konuru 18 09.2014
tarih ve 107902-31614560 saytlt yaztsr ve ekleri iligikte gonderilmigtir. " geftlindJair. Sciz konusu 13..10.
2014 tarihli yazyla iletilen CD.igerisinde (sayrsal ortamd-aki) ;bahse konu 18.09.2014 tarihli yazr 6rnegi,
onay iglemini belirtir 16.09.20'l 4 .larihli yazt drnegi ve eki Kutahya ili Askeri caivenlik Bdlgeleri gizelgeii
ornegi, ddrt klslm halinde belirtilelt haritalan, etud edilmigtir. Bunlardan bir boltrm alanrn-Ktitahya 

-
Belediye ve Mucavir Alanlarr dahilinde oldugu, tesbit edilmigtir.

Oncelikli olarak; alan biryukli.rgir agrlrndan digerlerine g6re daha genig yer kapsadrQr, planlama
gallgmalart yaprldr0l nedenleriyle, Hava Er Egitim Tugay Komutanlrgrnrn Ataninin Eevresi ve Aiyon yolu
b6lgesi deqerlendirilmigtir. Soz konusu sahalar, ileti16n'CD de; Hav-a Er Egitim Tuiay KomutantrQrAlan
Qevresr ve Taksirut Arazisi: 1, 2, 3, 4,5 sahara, orarak, 6 adet konudan oiugmaxtiorr.

. H?u?. 
-el 

Eoitim Tugay KomutanhOr ile Afyon Yolu bolgesinde: 13tolo14 tarihli yazr ite itetiten
yukarlda belirtilen 6 adet konu ile ilgili Askeri G0venlik Bolge'ierinin imar planlalna iglenLrek, imar口a‖anndak doerAsken Gttven k Bdgden ve驚
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Yasak Bdlgeler ve Guvenlik B0lgeleri Kanunu ile Askeri Yasak B6lgeler ve Guvenlik Bdlgeleri
Y6netmeli!i hilkUmlerine uyulacaktrr." plan notunun olugturulmasr, yonlerindeki uygulama imar planr ve
degigikligi ile bu uygulama imar planr ve degigikliginin, gevredeki uygulama imar piJnlarrndaki
fonkstyonlann nazlm imar planlartna aktafllmastna yonelik nazrm imar planl ve degigikliginin 3194 Savrh
lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyartnca onavlanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunOa oV nr*E
ile karar verildi.

GUNDEMiN Is.MADDESiNiN:
"Otopark ve Srgrnak lle ilgili yonetmelik ve mevzuat hukUmlerine uyulacaktrr." geklinde plan

notunun olugturulmasrna iligkin imar planr degigikligi konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclis
Bagkant bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

"Otopark ve Sr!rnak ile ilgili yonetmelik ve mevzuat hi.rkumlerine uyulacaktrr." geklinde plan
notunun olugturulmasrna iligkin imar planr deoigikli0i, mtiracaat dosyasr incelenmig olup;

Belediye Meclisimizce onaylanan imar planlarr, degigiklikleri v.b konulannda; Qevre ve gehircilik il
Mtidtirl0!UnUn yazlanyla, inceleme raporlanndaki gerekli di..izeltmelerin yapllmasr islenmektedir. Bu
raporlarda, imar plant degigikliklerinde ve gerekse 1/1.000 uygulama imar planr hukumlerinde, otopark
ve sr$rnak ihtiyacrna iligkin herhangi bir ibareye ras anmadr!r belirtilmektedir.

Duzenlenen imar ve Bayrndrrlrk Komisyonu raporlarrnda, otopark ve srornak ydnetmelioi
hilkumleri uygulamalartn tn; (herhangi bir plan notuna gerek kalmakslzrn), Yapive Kontrol Mi:dUrlugtinun
sorumlulugunda oldugu, agtklanmaktad rr. Buna kargrn, bu yondeki elegtiriler devam etmektedir.
Uygulamalarda herhangi bir tereddut olugturmamasr igin, 1/1 .000 uygulama imar planr htrkiimlerine,
'Otopark ve Stgtnak ile ilgili yonetmelik ve mevzuat hrikumlerine uyulacaktrr." geklinde plan notunun
ilave edilmesine yonelik rmar planr degigikliginin 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca
onavlanmastna rgaretle yaprlan oylama sonucunda oy birliOi ile karar verildi.

GUNDEMiN t g.MADDESiNiN:
Ktitahya kenti Yeni Qevre Yolu gi.lzergahr bolgesinde yaprlan iglemlerin diizenlenmesi ve mevcut

karayolunda yaprlacak iglemler konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu
hakklnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve,

KUtahya kenti Yeni Qevre Yolu girzergahr bolgesinde yaprlan iglemlerin duzenlenmesi ve mevcut
kara yolunda yaprlacak iglemler konusu muracaat dosyasr incelenmig olup;

KUtahya kenti Yeni Qevre Yolu GUzergahr Kontrol Alanrnda; Belediye ve Mucavir Alanlarrmrz
igerisinde, Belediye Meclisimizin daha 6nceki toplantrlannda altnan ilgili Kararlar dogrultusunda iglemler
yaptlmaktaydt. Bu iglemlerle ilgili; 08.07.2011 tarih,279 sayrk Belediye Meclis Karanyla,... herturlu
uygulamalartn, yaprlagmalarrn, naztm imar planlannrn, uygulama imar planlarrnrn uygulanmasryla ilgili
imar gapt, harita, parselasyon, ingaat, iskan ruhsatlan v.b her turli..r iglemin durdurulaca!r alanlar,
belirlenmigti. 02.02.2012 tarih, 66 sayrh Belediye Meclis Karanyla,. . Kutahya yeni Qevre Yolu projesinin
tamamlanmastndan sonra 1/1 .000 Olgekli Uygulama imar Planlarrnrn yaprlabilece!i alanlarrn
belirlenmesi, belirlenen bu alanlar igerisinde, uygulama imar planlarrnrn uygulanmasryla ilgili imar gapt,
harita, parselasyon, ingaat, iskan ruhsatlarr v.b her tUrlu iglemin durdurulmasr, uygun gorulmugtu.
02.03.2012 tarih 98 ve 99 sayrh Belediye Meclis Kararlarryla onaylanan Nazrm imar Pianlannda, bahse
konu Karayollart gevresindeki etaplama alanr duzenlenmigti. 02.03.2012 tarih, 103 sayrlr Belediye Meclisi
Kararryla, 08.07.2011 tarih,279 sayrh Belediye Meclis Karanyla karar verilen alanlarda dUzenleme
yaptlarak, ilave sahalar belirlenmigti. 03.04.2012 tarih,162 sayrh Belediye Meclisi Kararryla ise
08.07.2011 tarih, 279 sayllt ve 02.03.2012 tarih, 103 sayrlr kararlarla uygun gorulen sahalara ilave
alanlar, dahil edilmigti. 04.01.2O13 tarih,23 sayrh Belediye Meclisi Karanyla da Universite Merkez
Kampirsir alanrnda ilgili dUzenleme yaprlmrgtr.

Karayollan 14. B6lge MtidUrlu$u'nun 08.03.2012 tarih ve 10180 sayil,0204 2012 tarih ve 13648
saytlt yaztlart, ekleri etird edilmigtir. Soz konusu yaziarda,35 km. uzunlulundaki Kutahya ll. Qevreyolunun aQ dtgrndan Devlet Yollarr aglna alrndrQr, Kutahya gehir gegiginde yer alan ve halen
kullantlmakta olan 27,9 km lik kesimin ise Devlet yollan aOrndan a! drgrna glkarrldrgr, gegit vermez
durumda olan 35 km. uzunlugundaki Kutahya ll. Qevre yolunun tamamlanarak trafioe agrlrncaya kadar
mevcut Kiitahya gegiginde bulunan 27,9 km'lik kesimin bakrm ve onanmrnrn BOlge Mudurluklerince
yaptlaca!t belirtilmigtir. Ancak, bahse konu yazrlardan sonra, Karayollan 14. Bdlge MijdijrlU$unUn imar
plant yaptmt, de$igiklikleri, uygulamalarr v.b hakkrnda gorug yazrlan vardrr. Ornek olarak 14.06.2013
tarih, 87926 say , 13.12.2013 tarih, 20194 sayrtr ve 26.O3.2014 tarih, sayrlr, Karayollarr 14.
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BOIge MitdnrlUgi.tntin yaztlart bulunmaktadrr. Belediye Bagkanlr!r nezdinde Karayollarr 14. BOlge
Mirdurlu0u ile 09.10.2014 tarihinde yaprlan gdrusmede, Ulagtrrma Denizcilik ve Fiaberlegme Bikanlrgrnrn
13.02.2012 tarihli olurlarrnda, trafikle ilgili konularda sorumlulu!unun ve yetkilerinin Kariyollarr
Kurumlarrnda oldu!una dair herhangi bir gerhin belirtilmediOi, karayollair 14. BOlge MudurtUOUnce
agrklanmrgtlr.

Kiltahya kenti Yeni Qevre Yolu Guzergahr KontrolAlanr hakkrnda; yukarrda Belediye Meclis
Kararlarl sonucu belirlenen sahalarrn deoigtirilmeden, bu sahalarda; hukuksal agrdan problemlerin
olmamast, uygulamada birli!in sa!lanmasr amaglarryla, yukarrda Belediye Meclis Kararlarrndaki
iglemlerin " Ktrtahya kenti Yeni Qevre Yolu Guzergahr Kontrol Alanr- yapr yasa!r uygulanacak alan"
gekline donugturulerek uygulanmast, Karayollarr 14. Bolge Mudtrrli.i!unce yukinda yaziarda belirtilen,
bahse konu Ktitahya gehir gegiginde yer alan ve halen kullanrlmaktj olan, Devlet yollarr agrndan ag
dtgtnagtkanlan (Karayollarrn rn) 27,9km lik kesiminde: (tavganll yolunda 11.4 km., 

'Eskigehir 
yotunda 6.s

km , afyon yolunda 10 km.)"Karayollarr kenarrnda yaprlacak ve aQtlacak tesisler hakktnda y6netmelik"
hukUmlerinin uygulanmamast, K0tahya ll. Qevre yolunun tamamlanarak trafige agtltncaya kadar mevcut
Kutahya gegiginde bulunan 27,9 km'lik kesimin bakrm ve onanmrnrn Karayollirr 1a. Bolge MudUrlugi.lnce
yaprlmasr, soz konusu 27,9 km.lik kesimde de Karayolu kenarrnda yaprlacak imar planr, imar planr-
revizyonu, degigikligi v.b konulannrn yirrurlule girmesinden sonra, bilgi igin Karayollan 14. Bolge
Mtrdirrlu0une iletilmesine i$aretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi. .

. _ KUtahya kenti Yeni Qevre Yolu GUzergahr Kontrol Alanr hakkrnda; yukarrda Belediye Meclis
Kararlart sonucu belirlenen sahalarrn de!igtirilmeden, bu sahalarda; hukuksal agtdan problemlerin
olmamast, uygulamada birli!in sa!lanmasr amaglarryla, yukarrda Belediye Meclis Kararlarrndaki
iglemlerin " KUtahya kenti Yeni Qevre Yolu Guzergahr Kontrol Alanr- yapr yasagr uygulanacak alan"
gekline ddnUgtllrUlerek uygulanmasr, Karayollarr 14. Bolge MudurluOunce yukirrda yazlarda belirtilen,
bahse konu Kutahya gehir gegiginde yer alan ve halen kullanrlmakta olan, Devlet yollarr a!rndan ag
dtgtnagtkartlan (Karayollarrnrn) 27,9km lik kesiminde. (tavganh yolunda 11.4 km., eskigehir yolund- 6.5
km., afyon yolunda '10 km.) "Karayollarr kenarrnda yaprlacak ve agrlacak tesisler hakkrnda yonetmelik"
hukumlerinin uygulanmamast, Ktrtahya ll. Qevre yolunun tamamlanarak trafiQe agrhncaya kadar mevcut
KUtahya gegiginde bulunan 27,9 km'lik kesimin bakrm ve onanmrntn Karayollarr 14. Bolge MUdUrlUgunce
yaptlmasr, soz konusu 27,9 km.lik kesimde de Karayolu kenarrnda yaprlacak imar planr, imar planr
revizyonu, degigikli$i v.b konularrnrn yiirurlUoe girmesinden sonra, bilgi igin Karayollan 14. Bolge
MudUrlU0i.rne iletilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 20.MADDESiNiN:
ilimiz merkez 30Alustos Mahallesi, 105 pafta, 586 nolu ada bolgesinde imar planr degigikligi

konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardtndan yaptlan mttzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez 30Aoustos Mahallesi, 105 pafta, 586 nolu ada bolgesinde imar planr deoigiklioi,
mUracaat dosyasr incelenmrg olup;

llimiz merkez 100. Yrl Mahalle Muhtarlr!r'nrn 28.05.2014 tarih, 4O3O kayrt nolu mirracaatryla,
mahalle halktnrn ihtiyacr oldugu belirtilen sosyo-kUlttjrel merkezi binasrnrn uygun bir yere yaptlmasr
istenmigtir. Kurum Goriigu hususunda; hazrrlanan ve agagrda agrklanan imar planr de!igikligi, il
MUftulugunUn 14.1O.2O14 tarih, 2939 sayrlr yazrlarryla, uygun bulunmugtur.

ilimiz merkez 30 AQustos Mahallesi, 105 paita, 586 nolu ada bciigesinde, Blok Nizam - 5 katlr
konut alantntn dogu bolumu, park, Camii alanrnrn batr bolumu ve alaglandrrrlacak alanda; TAKS. 0.50,
KAKS: 2.00, Hmax: serbest, serbest nizam lejandlarryla Belediye Hizmet Alanrnrn duzenlenmesi,
kaldtrtlan park alanrntn alaglandrnlacak alanda planlanmasr, yol alanlarrnrn belirlenmesi, Camii Alanrnrn;
alan miktart de$igmeyecek Sekilde gUneye agagland rrrlacak alana doOru genigletilerek, TAKS: 0.50,
KAKS: 2.00, Hmax: serbest, serbest nizam lejandlanyla ibadet Yerine doniigturulmesi yonlerindeki
uygulama imar planr degigikligi ile bu degigikligin, naztm imar planrnda mevcut konut alanlan (yUksek
yo!unluk), Dini Tesis Alanlart ve a!aqlandtrrlacak alan lejandh sahaya aktanlmasr yonlerindeki nazrm
imar planr degigikliginin 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca onavlanmasrna igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMIN 21.MADDESiN:N:
Belediye Meclisimizln 02 09 2014 tarh ve 31l saylll karar lie onaylanan Gaybiefendi Maha‖ esi,

21.N.1-2-4,21.M.2-3 palla,229 ada bolgesinde yaplan 2441 ve 2441_A nolu imar planr deligikliline
askt suresi dahilinde yaprlan itirazrn degerlendirilmesi konusunun muzakeresi oldu0unu belirten Meclis

sonra konuyu oya sundu ve;

じ
亀
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14.10-2014 tarih, 6028 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. " itimiz merkez Bolcek Mahalpsi, 41pafta, 229 ada 49 ve 7 numarah parselterin mafikiyim... imai planrnda 7 ve 49 numaralt parsellerde 2013yrlrnda 31 sayrlr Belediye Meclis kararr ve 2201 numaralt degigiklik ile plan deQig;iktiji iabtnrax;
7 numaralt parselin bir krsmr Ticaret yap nizamrndaL(xlxs1:i,oo niai, ti,6o'mt. otarak, diQer

9ir- Ygm da park olarak dtizentenmigtir. 49 iumaralt parse/ lse Meydan otarak d zenlenmigtir. Ancak'
?1,09 ?011tarlh -v.e..3.1-1. 

sayrr.t Berediye Mecris Karari ve 2441 sayilr deQigikrik le bi kez daha aynr
b1lgede plan degigiklili yapilarak bu kez saz konusu 7, 49 parseiler Titicaret yapr nizamrnda A-S kat 5
y9n. bahQeli^olarak plan degigikliQi yap mrg ve TAKS ile KAKS verilmi$tir. encak inxS. 0.20 olarak
KAKS /ser 0.80 olarak duzenlenmigtir Ada baznda bahge mesafeleride plan uzerinde gosterilmiltir.

.. Ying soz konusu parse.llerim.in.bir ktsmt yol ve pirka gitmigtir. Yap an bu son digigikti*le rmarda
verilen haklanmtz daha fazla iken daha aza indirilmig, yapt a-lantirz azaltrlmrgttr. imiiiyapr nizamr iteyapacagtmz igle ilgili daha esnek bir yap olugturabilecekken KAKS ve TAKf verilerek yapt srnt4amasr
getirilmigtir... Her iki parselimizde de Emsal yapt nizamt yaptyt daha rahat ve iglevsel oiarak
rerlggtirYeyg daha uygun olacaQrndan yapi nizamrnrn bir oiceki taditatta oldigu gibi iisal:1,0, H:1s,50
m olarak uerilmesinin uygun olacaQr kanaatindeyim. Bundan dolayr o2.og.2o1i ta"rih ve 311 say r
Belediye Meclisince yap an 2441 say r imar plan degigiktiQine itiiaz ederek bu tadilattn Ticaret yapr
nizamtnda E:1,O0 Hmax; 1 S,S0 otarak duzeltilmesi... ; itetiti-nigtir.

., . .. 
S91 konusu dilekgede BOlcek Mahallesinde yer ald rg r belirtilen tagrnmaztar, Gaybi Efendi

Mahallesi 41 pafta,229 ada 49 ve 7 numaralr parseilerdir. dilekgede meyOan telanOtr iianda katdrgr
belirtilen 49 nolu parselin, imar planr degigikliginden once buyuk bolumar'TicareiAlanr(E(KAKS):1 60,
lr,?r,. J?,s_0 metre) lejandlr alanda, gok az bii krsmr ise Yol ve Meydan Alanrnda tatm'afiaarr: imai pian'
de$igikligi ile parselin buyuk bolumu T2(Ayrrk Nizam, 5 kat, TAKS: 0.20, KAKS: 0.g0) lejandtr alanda, gok
az bir krsmr ise yol alanrnda kalmrgtrr. 7 numaralr parsel ise, imar planr degigikliginden 6nce
Ticaret(E(KAKS): 1.00, hmax:^12.50 metre) ve Park lejandlr alanda kalma[tadrr" imar pianr degigikligi ile
Ticaret Alanr rejandh krsrm, T2(Ayrrk Nizam, 5 kat, TAks: 0.20, KAKS: o.eo1 telanoir aiana
d6nUgturulmug ve parselin bir krsmrda park lejandlr alanda kalmrgtrr

Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih, 311 sayrlr kararr ile onaylanan 2441 ve 2441_Anolu imar
planr degigikligine askr sirresi dahilinde yaprlan itiraza iligkin olarak; imir planr degigrkligi yaprlan alanrn
batt bdlumtlnde yer alan 229 ada,49 nolu parselin, plan butunlu!u agrsrndan oatitdrgrioa duzenlemenin
korunarak,.imar planr degigikliginden onceki durumuna getirilmeiine iligkin talebin ,""ddin.;

Eskigehir karayoluna cepheli imar adalan etard eOitOiginOe genei olarak yaprlagma kogullalntn
e(Kn[S), 1 00 oldugu gorulmuqtur. Bu sebeple soz konusu-plan a-egigiftiSinin E"[ige'ni1. karayoluna
cepheli bdlirmde 229 ada,7 nolu parselin bulundugu T2 lejandh atJnin timamrnrnjtuzeyOeii 5 metrelik
gekme mesafesi sabit tutularak, plan degigikliginden onceki imar durum una(ticaretiXonui yaprlamaz),

Belediye Meclisinlizin o2 09 2014 tarih ve 31l saylll karariile onaylanan i‖ miz rnerkez
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onavlanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

Soz konusu parsel alanlartnda nazrm ve uygulama imar planlan bulunmamaktadrr. parsellerin
battslnda imar planlnda Konut Dtgr Kentsel Qalrgm- Alanr lejandlr alan bulunmaktadlr parselin,
kadastral yola cephesinin olduO u. gdrulm ugtur. Aynr zamanda parseller, Askeri Hava Alanr Mania planr
igerisinde kalmaktadrr. il Mahalli idareler Mudirrlugunirn 13.10.2014 ta;lh, 8653 sayrh yazrlarrnda elle
iletilen Genelkurmay Bagkanh$r'nrn "Askeri GUvenlik Bolgesi Onay Belgesi" fonulu yazr ve eklerinde soz
konusu parsellerin Askeri GUvenlik Bolgesinden ErkartrldrQr gorijlmUgtui
.. Talep sahipleri taraftndan; 1-Karayollarr 14. Bolge MadurluQii Bursa, 2-D.S.i 34. gube Mudurlu6u
Kutahya, 3-BorA$ Dogat Gaz igtetmeteii Bdtge Mudii;tirou enrig+lttetekom Mudu;ti.rou Nnndar'..// .-* /'-

6J, t4 /' *-zt-
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S--Bilim sanayi ve Teknoloji il Mudurluou Kutahya, 6-it Kultur ve Turizm M0durli.igu/ Muze Mudirrluou
Kutahva, z-it ozet idaresi Genel Set<reter@@6yq, 8-Qevre * g"nir"irit-ii rr,ru"Jirriuli r<utanvr, s_TEiAg rurkive Elektrik iretim Ag .o |9tim i".;;G;ir;Grup MUdurrugu Kutahva, 1o-osmangazi
Elektrik Da9rtrm A.9. proje ve. Tesis_Mudurruou EularJa 11-orman e.irge-Mu;urrffi'ruianva, 12-Grda,Tarrm ve Havvancrrrk it ruuourrugu KulaiJa. i:-ire-adiiMuaurruEir Ktitahva. 14-orman rEG, igr"ri 

--
Bakanlr$r Kutahva guoe lvuaunugu xirtiny,a rs-xrt"any" eereJiiesii-Eiisr"rimiljiirrugu B. su ve
Tgxl-:lT^!fl^Y11{l:sr.c^9agt'x iE-teri MLldurluo;. io-irniet ve Acit Durum Mirdiirtiioii Kirrahva.
t t -Vtntgaz uogalgaz DagtttmA.$ Kutahya $ube lrludurlugu Ktrtahva, 18-Halk Saghgr VuOurtuguft-evre
ve Qalrlan SaOhgr Birimi Kutahya, 19-orman ve Su igleri Earanlq yuxanda belirtilei i9 adet Kurum veKuruluglardan imar plantna esas gdrtlgler alnmasl, imar planlna esas jeolojik-jeoteknik etud yaptrnlmast,
ilgili gehir plancrslna hazrrlattrrrlmisr; farsel alanlan toplamrnrn en az 6/o sst dracar< 9e6de kentsel-
sosyal-teknik altyapr alanr ayrtlmast kaydryla, Konut Drgr Kentsel gahsma aia;x fiqliisino" konaklama
tesisleri, lokanla, resmi ve sosyal ve tulttriet tesisler, gevre sagtrgr yonunaen teh like'olulturmayan
imalathaneler ile patlayrcl, parlaytcr ve yanrcr maooeter igermeyen depolarrn yaptlabileceoi kentselgaltgma alanlarrdrr) olarak mevzii.imar planr yaprmr igin on izin verilmesine igirette yaprtan oytama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 23.MADDEsiNiN:
5 nolu parselde imar planl deol§ lk‖Oi kOnusunun
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Bu imar planr degigikliklerinin askr iglem lerinin lamamlanrnasrndan sonra yururlirOe konulmasr, il

f:I:l I?_I!l=l Mtidtirlugiince, parserin bitrsrndaki jeoroiik etrrdri butunmayan y;kra9rk"1850 m2'tik
bahge alanr olarak kullanrlan ktsmtn, imar ptanrna esisje'olojik- jeoteknik eiuoleiinin y"pt,rrlmasrna
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birliOi ile karar veijldi.

GUNDEMiN 24.MADDESiNiN :

. Eskigehir Karayolu gevresi imar planlarrnda, karayoluna baglanan yollarda imar planlalnda yer
alan park alanlartntn di.izenlenmesi konusunun muzakeresi oldugu-nu belirien Meclis Batkanr bu ronu
hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mirzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

. Eskigehir karayolu gevresi imar planlannda, karayoluna ba!lanan yollarda imar planlalnda yer
alan park alanlarrnrn dUzenlenmesi, dosyasr incelenmig olup;

konusu bolgedeki imar planlanna bakrldrgrnda karayoluna baglanan yollarda, park alanr
di.izenlenerek ,.yollarrn grkmaz yo-l haline geldi$i gor0lmUgtUr. Ancak pars6llerin, [arayolundan ge9i9 yolu
izln belgesi aiab‖ mesi amaclyla,‖ gill yonetme‖ kte be‖ rtilen,

θ
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ongortrldUOiinde park alanlarlnln bu gekilde tasarlandrgl tespit edilmigtir.- 
Es[igehir yolu Devlet yolu agrndan Erkartrlarak, Karayollanyla ilgili YOnetmelik kapsamt dtgtnda

brrakrlmlgtrr. Bu nedenle bu park al-nlarrnrn yol alanlanna ddnUgturtllerek, grkmaz yollann 0nlenmesi,

kaldrrrlan park alanlarr kargrli!rnda, yeni terminal alanrnrn kuzeyindeki yapr yasakll alana aynt miktarda

park atani dirzenlenmesi ybnlLrindeki uygulama ve nazrm imar plant degigikliklerinin 3194 Saytlt lmar
kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile

karar verildi.
GUNDEMiN 25.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi, 23.O.2 pafta,724 nolu parselde imar planr degigikliOi

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

bilgi verilmesinin ardrndan yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;- 
ilimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi, 23.0.2 pafta,724 nolu parsel alantnda imar plant degigikligi,

dosyasr incelenmig olup;' 2j.1|O.2014tarih,6tZ'l kayrt nolu dilekge; "Kutahya ili, Merkez ilgesi, Bosnaicedit Mahallesi,724
parselde, mevcut imar planlnda A ile gosterilen park sebebiyle yoldan cefhe allnamamaktadlr. Bu

sebeple A ile gdsterilen park hazrrlanin taslak planda gosterildi0i iizere B ile g6sterilen alana taqtnmtgttr.

Gereginin yap-rlmasrnr tarafrntzdan arz ederiz" qeklindedir. 04.11.2O14 tarih, 6313 kaylt nolu dilekQe etud

edilmigtir.
Uygulamada problem olmamasr iEin Belediye Meclisince 08.10.2014 tarih, 332 saytlt karartyla

onaylanii2al5 ve 2445_A nolu nazrm ve uygulama imar planr degigikliklerinin iptaline, imar plant

degigikligi yaprlan krsm rnltadilattan Onceki imar planr durumuna getirilmesine igaretle yaptlan oylama

sonucunda oy birli0i ile karar verilmigtir.
yeni EiosniMahatlesi, 23.O.i pafta,724 nolu parsel alanrnda; Su ve Kanalizasyon igleri Genel

MUdurliroU'niin O4tOgt2O14 tarih, 903.07.01/3197 sayrlr gorug yazrsrnda: "Su Kirlilioi Kontrol Yonetmeli!i,

Yer Altr Sularr ile ilgili Kirletme Yasaklarl ve Dtizenlemeleri Madde 22, ... Koruma bantlartntn

olugturulmasrna hilihazrrdaki durum, yukanda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen tedbirlerin

uygulanmasrna izin vermiyorsa, bu duiumda yaprlarrn kamulagttrllmastna.gal19rlrr. Bunun mumkiln

oiriamas, halinde, koruma alanr iginde atrk bogaltrmrnr engelleyecek tedbirler altntr." hususunun, plan

notu olarak olugturularak, Park ve YolAlanlarr kamuya bedelsiz terk edilecek, Su kuyusu alanrnrn irtifak

hakkr, kayrtsrz, gartstz, bedelsiz olarak KUtahya Belediyesine verilecek, Su kuyusu korunarak, baktmtntn

parsei mitiflerince yaprlacagr, su kuyusu alanr ile bina taban alant arastnda 1 metre mesafe bulunmakta

olup, bu b6lUmde binada ce[he aErlabilir hususunun, plan notuna eklenerek, Yeni Bosna Mahallesi

Za.Oi.Z patta 224 nolu parseideki 7 nolu su kuyusu ve park alantntn Sanayi-Kilguk Sanayi Sitesi Alantna

dahil edilmesi, dahil edilen bdlumde su kuyusu ve koruma alanrntn; su kuyusu 9rkr9 noktasr goz onunde

tutularak, kuzeyde yaprlagmaya agtlan boli.rm haricinde daralttlarak duzenlenmesi, kuzeyde 5 metre yapt

yaklagma mesifesinin, grneya" iie 12 metrelik yapr yaklagma mesafesinin do6rusal olarak direk devam

ettirilmesi, azalan park ilanr ve artan yapr yo!unlulu kargrl$rnda b$lgenin g[ney kesimindeki 5 metrelik

yol alanr i metreye dUgurUlerek park alanrnrn genigletilmesi ve UEgen biqimindeki yol alantnda park

ilan,n,n u" 3 meirelik yol alanrnrn dUzenlenmesi y6nlerindeki uygulama imar planr degigikligi ile bu

uygulama imar planr degigikliOinin ve gevredeki uygulama imar plantntn aktartlmastna yonelik nazlm

imir planr degigikliOinin 
-3i g4-savrll imar Kanunu'nun 8/b maddesi uvaflnca onavlanmasrna igaretle

yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile kabul edilmigtir'

GUNDEMiN 26.MADDESINiN:
ilimiz merkez Bolcek Mahallesi, 21 .K.3 pafta, 268 ada, 6 parselde imar planr de$igikli$i

konusunun mtrzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte

bilgi verilmesinin ardtndan yapllan milzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;- 
ilimiz merkez Bolce'k Mahallesi, 21.K.3 pafta, 268 ada, 6 parselde imar plant deOigikligi' mUracaat

dosyasr incelenmig olup;
27.0A.2014 tarih, 5360 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. Soz konusu dtlekge, " KAtahya ili, Merkez

ilgesi, Botcek Mahatlesi, 21.K.3 p'afta, 268 ada, 6 parsetdeki tagnmazma u_erilen imar.durum
ble@esindeki kullantm hakktm oian ingaata igyeri (fnn) yapmak istiyorum. Bunun iEin imar durum

belgesine T2 ibaresinin eklenmesini istiyorum..." geklindedir.

Soz konusu tagrnmazrn bulundugu alanda yururlUkteki imar plantnda Ayrlk nizam 4 kal Konut Altl

Ticaret le.iandlt alan bulunmaktadrr. Tagr-nmazrn buiundugu alanda naztm imar planr bulunmamaktadlr.

ilimiz mert<ez Bolcek Mahallesi:21.K.3 pafta, 268 ada, 6 nolu parsel alanrnda KonutAltt Ticaret

lejandrnrn Konut , T2 (Talebe bagh olarak gerektiginde butun katlarr ticari€magla kullanllabilecek yapl

ntamr) lejandrna dontigturtrlmesi ve "YaprloguniuOunu degigtirmemekafnaayla. bahEe mesafeleri

dahilinde 2emin ve bodrum katlar yaprlamai; 
-plan 

Oegigikli$inden o/2ekl imar plantnda belirlenen bab€e
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mesafelerine T2 uygulamasrnda da aynen uyulacaktrr." plan notu olugturulmasrna yonelik uygulama imar
planr deoi$ikli0i ile; bu uygulama imar planr degigikliginin bulunduQu ada ve gevresini gosterecek gekilde
hazrrlanan ilave nazrm imar planrnrn 3'194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uvartnca
onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 2T.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Sekidren KOyu, J24b02a pafta, 104 ada, 1 parselde ilave mevzii imar planr on izin

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

ilimiz merkez Sekioren Koyn, J24bO2a pafta, 104 ada, 1 parselde ilave mevzii imar planr 6n izin,
mUracaat dosyasr incelenmig olup;

17.10.2014 tarih, 6067 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. Soz konusu dllekee " K1tahya ili, Merkez
ilge, Sekilren Koya, EQri S,ogi.tt mevkiinde bulunan, mdlkiyeti gahsa ait, tapunun J23802A2 paftaanda
kayrtlt, 104 ada, 1 nolu parselde, lejan "Turizm Tesis Alanr" olacak gekilde 1/5000 ve 1/1000 6lgekli
Mevzii imar Planrnrn yaptrnlmat igin gerekli 6n iznin verilmesini..." geklindedir.

ilimiz merkez Sekioren Koyn, J24b02a pafta, 104 ada, 1 parsel nolu tagrnmazrn buyuk bolumir
Mucavir Alan Srnrrlarrmrz iginde, gok az bir krsmr ise Belediye ve Mucavir Alan Stntrlartmtz dtgtnda
kalmaktadrr. Soz konusu tagrnmaza kuzey ve dogu tarafrnda birlegik sahalarda Yoncalr kuzey kesimi
turizm tesis alanlarr imar planlarr bulunmaktadrr. Tagrnmaztn gi.ineydo$u kesimindeki gok az bir
bolumtrnde bu planlar kapsamrnda yol alanr bulunmaktadrr. Tagrnmaz alantntn blyuk bOltrmUnde nazrm
ve uygulama imar planr bulunmamaktad rr.

Muracaat sahibi tarafrndan; ilgili kurum-kuruluglardan gOrug alrnmasr, imar plantna esas jeolojik-
jeoteknik etiid yaptrnlmasr, ilgili gehir plancrsrna hazrrlatrlmasr, parsel alantntn en az o/o 3g'unun kentsel-
sosyal{eknik altyapr alanr olarak ayrrlmasr kaydryla; ilimiz merkez Sekioren Koyn, J24bO2a pafta, 104
ada, 1 nolu parsel alanrnda Turizm Tesis Alanr amaglr ilave mevzii imar planr yaprmt igin on izin
verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 2S.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada,74 parselde imar plant degigikliQi konusunun

muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan yaprlan mt-rzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Meydan Mahallesi 26 pafta, 125 ada,74 parselde imar plant degigikli$i konusunun
daha detaylr incelenmek Uzere imar ve Bayrndrrlrk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yaptlan
oylama sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN 29,MADDESiNiN:
ilimiz merkez Siner, Alayunt ve Agaqkdy Mahalle Yerlegik Alanlannda 1/5000 Nazrm imar ve

1/1000 Uygulama imar Planr Yaprmr konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu
hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya
su ndu ve:

ilimiz merkez Siner, Alayunt ve Agagkoy Mahalle yerlegik alanlarrnda Naztm lmar ve Uygulama
imar Planr yaprmr dosyasr incelenmig olup;

Soz konusu Siner, Alayunt ve A0agkoy Mahalleleri yerlegik alanlannda; Belediye Meclisimizin
02.03.2012 tarih, 92 sayrh kararryla 1/5000 Nazrm imar Planr, 03.12.2013 tarih, 506 saytlt karart ile de
'l11000 olgekli Uygulama imar Planr ilgili kurum ve kuruluglardan goru9lerin altnmast ve lmar plantna
esas jeolojik, jeoteknik et[id yaptlmasr kogullarryla, onaylanmrgtr. Ancak soz konusu planlara askt suresi
dahilinde itirazlar bulunmaktadrr. Bu itirazlar Belediye Meclisimizin 04.03.2O14 tarih, 70 sayllt kararlyla
lmar ve Bayrndrrltk Komlsyonuna havale edilmigtir. Bahse konu nazlm ve uygulama imar planlart
yUrurltl$e girmemiStir. SOz konusu 1/1000 Uygulama imar Planlartnda meskun konut bolgelerinde bitigik
nizam 3 kat ve geligme konut bolgesinde ayrtk nizam 3 kat T.A.K.5:0.35, K.A.K.S:1.05, konut alanlarlnrn
duzenlenmesi, parklar, ilk60retim (anaokulu Tesislerinin de yaprlabilece!i) tesisler, Belediye Hizmet
Alanr(idariticari-sosyo-kijlturel vb. Tesisleri), resmi kurum alanlarr, saghk tesisleri, sosyo-kultUrel tesis
alanlan, lbadet yerleri, agrk spor tesisleri, AOaglandrnlacak Alanlar, petrol boru hattt ve alanl, v.b. Sahalar
dUzenlemigti. Bahse konu Nazrm ve Uygulama imar planlarr etud edildiginde kamu kurum ve kuruluq
goritglerine aykrrr olarak dirzenleme yaprldrgr, alanlarrn kadastral durumlartntn altltk olarak kullanllmadan
tasarrmlarrn gerqeklegtirildi0i gorUlmUgtirr.

lmar PIanr yaprmr ile ilgili kamu kurum ve kurulug g6ri.rgleri, ilgili dikumanlar, bilgi ve belgeler
etud edilmigtir. Askt siiresinde yaprlan itirazlar ve ilgili mUracaallann laF&nt eti.id edilerek planlama
galrgmasrnda genel olarak deglriendirilm igtir. - "/ .€
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Halihaztrda yaptlann yooun bulundugu bolgelerin mahalle yerlegik alant (naztm ve uygulama imar
plansrz)olarak belirlenerek, konut bolgelerinde Ayrrk Nizam T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1 .05, 4 kat, parklar,

ilko!retim (anaokulu Tesislerinin de yaprlabilecegi) tesisleri (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 ve T.A.K.S:0.50,
K.A.K.S:2.00 Hmax:16.50 4 kat, Serbest Nizam), Belediye Hizmet Alanr(idari, Sosyal ve Kirlttrrel Merkez
TA.K.S:0.40, K.A.K.S.1.60, T.A.K S 0 30, K.A.K.S:1.20 ve T.A.K.S.0.50, K.A.K.S.2.00 Hmax:16.50 4 kat
Serbest nizam), Resmi Kurum Alanr (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Hmax:'16.50 4 kat Serbest Nizam),
Saohk Tesisleri (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 ve T.A.K.S:0 50, K.A.K.S:2.00 Hmax.16.50 4 kat, Serbest
Nizam), Sosyal Tesis Alanr (T.A.K.5:0.40, K.A.K.S:1.60 ve T.A.K.S:0.50, K.A.K.S.2.00 Hmax:16.50 4 kat,
Serbest Nizam), ibadet Yerleri (T.A.K.S:0.60, K.A.K.S:2.40 Hmax.Serbest Serbest Nizam), Agtk Spor
Tesisleri, Agagland rrrlacak Alanlar, Nato Akaryakrt Boru Hattr (Askeri Alan), Yollar, Yapl Yasaklr

alanla(D.S.i koruma alanr ve D.S.i. Taraftndan verilen goruge istinaden kuru dere yataot tslah
edilmesinden sonra konut, kentsel sosyal, Teknik Altyapr Alanr olarak imar plant yaptlacak Alan), Orman
bdlge Mi.ldurlugU Agaglandrrma Sahilarr v.b lejandh sahalar dijzenlenmesi ve 18. Madde imar
Uygulamasr yapllacak alanlarrn belirlenmesi ve Kamu kurum ve kuruluglartndan gelen gorilglerin ilgili
olanlarrn kogullanntn plan notlanna aktanlmasr yonlerindeki Siner, Alayunt ve A0aqkoy Mahallelerine ait
1/5000 Nazrm ve 1/1000 Uygulama imar Planlarrnrn 3194 Savrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyarrnca onaylanmastna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 30.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Parmakoren, inkoy ve Qalca Mahalle Yerlegik Alanlarrnda 1/5000 Naztm imar ve

1/1000 Uygulama imar Planr Yaprmr konusunun mi]zakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkant bu konu
hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

llimiz merkez Parmakoren. inkoy ve Qalca Mahalle yerlegik alanlarrnda Nazrm imar ve Uygulama
imar Planr yaprmr dosyasr incelenmig olup;

SOz konusu Parmakoren, inkdy ve Qalca Mahalleleri yerlegik alanlartnda; Belediye Meclisimizin
02.03.2012 tarih, 89 sayrh kararryla 1/5000 Nazrm lmar Planlarr, 02.08.2013 tarih, 359 sayrI karartyla
revizyon 'l15000 6lEekli nazrm imar planlarr ve 02.08.2013 tarih, 361 saytlt kararr ile de 1/1000 dlgekli
Uygulama lmar Planlarr ilgili kurum ve kuruluglardan goruglerin alrnmast ve imar planrna esas jeolojik,
jeoteknik etttd yaptlmasr kaydryla onaylanmigtrr. Ancak soz konusu planlara askt suresi dahilinde itirazlar
bulunmaktadrr. Bu itirazlar Belediye Meclisimizin 04.03.2O14 tarih, 70 sayrlt karartyla imar ve Bayrndrrltk
Komisyonuna havale edilmigtir. Bahse konu nazlm ve uygulama imar planlart yUrtlrlule girmemigtir. Soz
konusu 1/1OOO Uygulama imar Planlannda meskun konut bolgelerinde bitigik nizam 3 kat ve geligme
konut bolgesinde aynk nizam 3 kat T.A.K.S:0.35, K.A.K.S:1.05, konut alanlartntn diizenlenmesi, parklar,

ilkooretim (anaokulu Tesislerinin de yaprlabilecegi) tesisler, Belediye Hizmet Alant(ldarittcari-sosyo-
kirltirel vb. Tesisleri), resmi kurum aianlarr, saglrk tesisleri, sosyo-kultiirel tesis alanlart, lbadet yerleri,
agtk spor tesisleri, Agaglandrrrlacak Alanlar v.b. Sahalar duzenlemigti. Bahse konu Naztm ve Uygulama
imar planlarr etUd edildiginde kamu kurum ve kurulug gorilglerine aykrfl olarak dtrzenleme yaptldtgt,
alanlarrn kadastral durumlarrntn altlrk olarak kullanrlmadan tasanmlann gergeklegtirildi0i gorulmUgtilr.

imar Planr yaprmr ile ilgili kamu kurum ve kurulug gori.rgleri, ilgili doktrmanlar, bilgi ve belgeler
etitd edilmigtir. Askt sUresinde yaprlan itirazlar ve ilgili mUracaatlann tamamt etud edilerek planlama
gahgmasrnda genel olarak degerlendirilmigtir.

Halihazrrda yaprlarrn.yo!un bulundugu bolgelerin mahalle yerlegik alant (nazrm ve uygulama imar
planstz)olarak belirlenerek, inkdy Mahalle yerlegik alanrnrn kuzeybatr ve gilney bOlgesindeki konut
alanlarrnda Bitigik Nizam 2 kat , diler konut bdlgelerinde Ayrrk Nizam T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1 .05, 4 kat,
parklar, ilko!retim (anaokulu Tesislerinin de yaprlabilecegi) tesisleri (T.A.K.S.0.40, K.A.K.S:1.60 ve
T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Hmax.16.50 4 kat, Serbest Nizam), Belediye Hizmet Alanr(ldari, Sosyal ve
Kultiirel Merkez T.A.K.S.0.40, K.A K.S:1 .60, T A K S:0.30, K A K.S:1 .20 ve T.A.K.S.0 50, K A. K.S:2.00
Hmax:16.50 4 kat Serbest nizam), Resmi Kurum Alant (T.A.K.S'0.50, K.A.K.S:2.00 Hmax:16.50 4 kat
Serbest Nizam), Sallrk Tesisleri (T.A.K.S:0.40, K.A.K S:1.60 ve T.A.K.S:0 50, K A K S:2 00 Hmax:16.50
4 kat, Serbest Nizam), lbadet Yerleri (T.A.K.S:0.60, K.A.K.3:2.40 Hmax:Serbest Serbest Nizam), Spor
Tesisieri, Agaglandrrrlacak Alanlar, , Yollar, Yapr Yasaklr alanlar(D.S.l koruma alanr ve D.S.i. Tarafrndan
verilen g6rlrge istinaden kuru dere yataOt tslah edilmesinden sonra konut, kentsel sosyal, Teknik Altyapl
Alanr olarak imar plant yaprlacak Alan), v.b lejandlr sahalar dUzenlenmesi ve Kamu kurum ve
kuruluglarrndan gelen goruglerin ilgili olanlann kogullarrnrn plan notlanna aktartlmast yonlerindeki
Parmakoren, inkby veQalca Mahjllelerine ait 1/5000 Nazrm ve 1/1000 Uygulama imar Planlarrnrn 3194
Savi:limar Kanunu'nun 3′ b maddesi uva‖ nca onav:anmasina
bir‖ Oille karar ver‖ di
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GUNDEMiN 3I.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Sofu Mahatlesi 3617 ada 1 nolu parselde Mevzi Uygulama imar Planr Yaprml

konusunun muzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardtndan yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Sofu Mahallesi 3617 ada 1 nolu parselde Mevzi Uygulama imar Planr yaprmr ile
ilgili mtrracaat konusu gorugulmUg olup;

llimiz merkez Sofu Mahallesi 3617 ada 1 nolu parsel ile ilgili olarak 12.11 .2012 tarih 10053 sayrlr
dilekge; "Sofu Mahallemizde parsel no:146 cil|sayfa no 2/144 3.810.000 m2 bulunan hazineye ait
arazinin Sosyal-KAltdr amaglr halktmEtn hizmetinde kullanmak iizere dii1iln ve konferans salonu
yaprlmatnr istiyoruz. Geregini sayg anmla arz ederim." geklindedir.

Soz konusu parsel alanr Sofu Mahalle Yerlegik alanr iEerisinde kalmaktadtr. Sofu Mahallesi
yerle$ik alantnda; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 94 sayrlr kararryla 1/5000 Nazrm imar Planl ve
01.11.2013 tarih, 473 sayth karanyla 1/1000 olgekli uygulama imar planr ve uygulama imar planlanna
uygun Revizyon 'l15000 Olgekli naztm imar planr ilgili kurum ve kuruluglardan gori.iglerin alrnmasr ve imar
planrna esas jeolojik, jeoteknik etud yaprlmasr kaydryla onaylanmrgtr.

Sofu Mahalle yerlegik alanrnda 3617 ada 1 nolu mulkiyeti maliye hazinesi olan parselin Belediye
Hizmet Alanr(ldari, Sosyal ve Kulturel Merkez),(T.A.K.S:0.50 K.A.K.S.2.00 Serbest Nizam Hmax.16.5bm,
4 kat) lejandlr olarak planlanmasr y6ni.indeki Mevzi Nazrm ve Uygulama imar Planrnrn 3194 Sayrh imar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyartnca onavlanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile
karar verildi.

GUNDEMiN 32.MADDESiNiN:
llimiz merkez Okgu Mahallesi 3686 ada 1 nolu parsellerde Mevzi Uygulama imar Planr Yaprmr

konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez OkEu Mahallesi 3686 ada, 1 nolu parselde Mevzi Uygulama imar planr yaprmr ile
ilgili muracaat konusu gorirgulmilg olup;

llimiz merkez Okgu Mahallesi 3686 ada, 1 nolu parsel ile ilgili olarak 24.09.2014 tarih 5754 sayrlr
dilekge " ilimiz Okgu ve Gilveggi Mahatte yertegik alanlarr arasrnda butunan 3686 ada, 1 parseldeki
harman yerimize belediye hizmet alant (dilgiln salonu) dUzenlenmesini ve mahallemize lahsls edlmesi
konusunda gereQini arz ederlz. " geklindedir.

56z konusu parsel alant Okgu ve Guveggi Mahalle Yerlegik alanr igerisinde kalmaktadrr. Okgu ve
GUveggi Mahallesi yerlegik alanrnda; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 94 sayrh karaflyla l/5000
Nazrm imar Planr llgili Kurum ve Kuruluglardan gdrUg alnmasr ve imar planrna esas jeolojik-jeoteknik
etUd yaptlmast kaydryla onaylanmrgtr. Belediye Meclisimizin 01 .11 .2013 tarih, 473 sayrh kararryla da
1/1000 6lqekli uygulama imar planr ve Revizyon 1/5000 Olgekli Nazrm imar Planr; DSi'den gcirug
altnmasr ve lmar planrna esas jeolojik, jeoteknik etUd yapllmasr kaydryla onaylanmtgtt.
. ilimiz merkez Okgu Mahalle yerlegik alanrnda 3686 ada, 1 nolu parselin Belediye Hizmet Alanr

(ldari, Sosyal ve KUltUrel Merkez), (T.A. K.S:0.50 K.A.K.S:2.00 Serbest Nizam Hmax.16.50m,4 kat)
lejandh olarak planlanmasr yonundeki Mevzi Nazrm ve Uygulama imar Planrnrn 3194 Savrll imar
Kanunu'nun 8/b maddesi uvarrnca onavlanmasrna isaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.

GUNDEMiN 33.MADDESiNiN:
Rezerv alanlarr konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt

gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
6306 saytlt "Afet Riski Alttndaki Alanlarr DonugturUlmesi Hakkrndaki Kanun" ve bu kanuna ait

uygulama yonetmeligi kapsamrnda 0310812012 tarih ve 312-323-324 say Belediye Meclis kararlarr ile
Kiitahya ili merkezi igerisinde 13 adet Afet Riski Altrnda Alan belirlenmi$tir. Soz konusu alanlarrn Afet
Riskli Alanlar olarak d6nii$tirr0lmesi Bakanlar Kurulunca 2O1314678 sayrlr karar ile onaylanmrg
17 .O5.2013 tarih ve 28650 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanarak ytrrurlu$e girmigtir.

Bu alanlardan ilimiz merkez Vefa Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi (Yela-2) 17.06.2014 tarih ve
1210 sayth Belediye Encumen kararryla 'l . Etaba eklenmigtir. Bu etapta Kentsel Donugtrm Qahgmalan
baglamrgtrr.

Vefa ile Cumhuriyet (Vefa-2) Mahalleleri'ni kapsayan Riskli Alanlar toplam 29.2O Ha olup,
igerisinde yaklaqrk 1850 bagrmsrz bolUm bulunmaktadrr. Kentsel Donugumun ana ilkelerinden olan
"Yerinde DOnUgUm"Un mUmktrn olabilmesi igin Vefa ve Cumhuriyet Mahalle'leri arasrnda bulunan, Vefa
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Mahallesi 590 ada 22 parselden ifraz edilerek olugmug 423711, , 4240t1 , 424111, 424211 ,



424311' 424411' 424511,424611., 4.24711 numara| parsellerin Rezerv Alanr olarak kullanrlmasrnrn uygunolacagr gdrulmektedir. Ancak sdz konusu tag,nmaztarin devri igin T.c.D.D ire yaprran gorugmererneticesinde bu ta$lnmazlarln Ozellegtrrme ioaresi aagrantrgr tasarrufunda bulunougJ ogrenilmigtir.
.. . . 90. konusu tagrnmazrann 4650 sayrrr Kanunra Deois]r zea2 irvir, K;;;6jil;'Kanunu,nun 30.Maddesi'ne gore Rezerv Alan stattrsunde degertendirilmeii amacryla gerekli girigimlerde bulunulmasrna;

. 
Bahse konu tasrnmazlarrn Rezerv Ala-n ilan editmek ve rentsei Drinugiini ijie-mierinoekullanrlmak iizere 5 yrrrrk kamulagtrrma programrnrn 2014 ytr dirimine dahir 

"irirr"iir"l 
-

, , .. Kamulagtrrma iglemlerinin tamamlanmasrndan sonia tum bu iglemler igin komisyon kurulmasr,bedel tespiti, gerektiginde sdzlegme, protokol, gartnamL, inlagmalarrn hazrrlanmasr imzatanmasrtasarruf gekrllerinin berirrenmesi ( ihare,yap-igrei devret, kat kaigrrrQ r, satrg,takas,tram pa,iahsis vb.iglemter) vb.gibi ti.jm hususrarda Berediye Bagkan, x"rir snnnbdiiLj;ljl" e;r"iii" dncumeni,neyetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 34,MADDESiNiN :

IlTi.j::[::]il1l,l1P:l1rll,y"halesi, 18 o 1 pafta, 2665 notu adada imar pranr desieiktisi‐                  ■~~~'~~~~… ― ― ――――‐ ,,,,‐tド
'‐'1'VOvi,iへ ::V:

konusunun muzakeresi Oiduounu belirten Mec‖ s Ba§ kani bu kOnu hakkinda siayt gosterisi‖ e bir‖ ktehH^:、 ′_"il“ ^^:_1_^_■ _」 ^_ __1__     |ЫgivenheJnn ardlndan yjplan muzakerderatt ξざ品g,5n」
JJL√:J馬ご道

|‖ miz merkez Ylldi日 m B9yaZl Mahalesi,18 0 1 pafta,2665 nolu imar plan deoisikliOi kOnusunun
、1‐、′lt in^△ 1^__^レ il_^_^:_^_ _ぃ _   ` || |´daha dda"hceenmek ozere ittar ve BaⅥ nalhlk kЬ品[,6言 li:liЪじふこ:し1湛詰ぎ扉譜|ど ,:3逼 :

∩ 、′|● mぅ 0ハ n ^,ぃ 月 ^^、 .k:´ :χ : 1^,_____ _ ,|oylama sonucunda oy birligi ile karar verildr

yapl yaHa§ ma mesafesinin beli‖ endioi teSpi edil品 1§‖r Esだg8hil uygulama imar planr
」Fab百 kasha d。

嚇 Ⅲ
ruk面It品語 扁爵s:nl自 nin ge9tiOi Felent caylndan,KOma,Manyel

GUNDEMiN 35.MADDESiNiN:

llimiz merkez Ytldtrtm Beyazrt Mahallesi, 688 ada,39 ve 40 nolu parsel alanlarrnda imar planr
degigikligi konusunun mtizakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnJa stayt g6sterisi ilebirlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprrJn muzakerererden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Ytldrrrm Beyazrt Mahallesi,688 ada, 39 ve 40 nolu parsel alanlannda imar planrdegigikligr, muracaat dosyasr incelenmig olup;

25'08'2014 tarih, 5337tayrt nolu dilekge etud edilmigtir. 56z konusu dilekEe ile kargrtrgr verilmekitzere, ilimiz merkez Yrldrnm B-eya-zrt Mahalleii, 688 ada, i9 ve 40 nolu parsel alanlannda; kat artrgr,yo-gunluk artrsr yaptlmastna yon-elik 
. 
imar planr degigikligi, talep edilmiglii. rrrr"[rnrrr ptanlar yaprm

Y-dnetmeliginde, imar pranr deQigikrikleri i',usr.unj" 26. rncr maddede; ...(4) Kat adedi veya binayuksekligini arttran imar planr de0igiklikleri, yorenin yertegim ozellikleri, oorusu ve timiigi oitt 
"t" 

ahnmaksuretiyle, gehrin veya aranrn..yakin gevreiinin sirtieti. yaprrarrn guneqe g6;e g;;;".i ve yonrenmesi
ozelliklerini olumsuz yonde etkilememeli 

-esag 
alrnara( yaprtrr. (5) imar f,lanrnda veritmig olan ingaatemsalintn, kat adedinin, ifraz gartlartnrn degigtirilmesi sonucu niLfus yogunlugunun artrirlmasrna dair imarplanr degigikliklerinde:

,^^,^,,-,?, S,?l_: {,1"_1", 
ihtiyacr olan sosyal ve teknik altyapt alanlan standar ara uygun otarak planoegtitK gtne Konu alana hizmet vermek uzere aynltr.

b). Nufus yoOunlu0una baglt olmakstirn, kat adedinin artrnlmasrnrn istenmesi durumunda;onerilecek kat adetlerinin tayininde. aga$-rdaki form[.ile gore bulunacak butun yoliaroari kar9r1k1 binacepheleri arasrn-daki asgari' uzaklrk lallanacaktrr. 11 1- 11vr + y2)l2l ; z"OO , - 
. . htlkirmlerine

uymadrgrndan soz konusu 25.o8.2014 tarih, 5337 kayrt nolu dilekgeyle y"p'iin ir"r. ptanr talebininreddine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birliOi ile [abul edilmigtir.

GUNDEMiN 36.MAoDESiNiN:

. . 
Eskigehir yolu gevresi imar planlartnda, bu yola cepheli parsellerde gekme mesafelerinin

duzenlenmesi konusunun muzakeresi olduounu beliien Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slaytg6sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndanlaprlan muzakerelerden sbnra konuy, oyi sundu ve;

... Eskigehir yolu gevresi imar planlannda, bu yola cepheli parsellerde gekme mesafelerinin
dtrzenlenmesi, dosyasr incelenmig olup;

.. Kutahya kenti yerlegik aranrnrn ordugu borgede uygurama imar pranrarr 19g5, 19g6, 1987yrllannda yaprlmlgtl Bu sahalarda girnumurde reiizyon iriar planlan yaprlmaktadrr. Bu iahalaln drgrnday:ill.1ll:!! lysulama imar.planlarrnda TavganI yolu veAfyon yoru kesimterindeki yoilarda 25 merre

坊′ 20



planlannda TOKi'lere giden 50 metrelik yol kavgagrna kadar, dnceden 25 metre altrnda olan yapt
yaklagma mesafelerinin de bulundu$u mevzii planlarda dahil yapr yaklagma mesafelerinin, 25 metre
olarak diJzenlendi0i gorulmugtur.

Eskigehir yolunun ilgili bolumleri Devlet yolu a!rndan grkartrlarak, Karayollanyla ilgili Yonetmelik
kapsamt drgrnda brrakrlmrgtr. Soz konusu Eskigehir yolunda, TOK|'lere giden 50 metrelik yol
kavga!tndan, kuzeyinde bulunan KUmag Manyezit Fabrikasrna kadar, yurirrli.ikteki uygulama imar
planlannda yapt gekme mesafelerinin 25 metre olarak dUzenlenmesi, "plan degigikligi onama tarihinden
6nce mevzuata uygun olarak yaprlmrq olan binalarrn, yollara mesafeleri korunacak, yeni yapr ve ilave
yapt yaptlacaQt zaman 25 metre yapr yaklagma mesafesinin uygulanacaor" y0nundeki plan notunun
dtrzenlenmesi rle bu uygulama imar plani de$igikligindeki arazi kullanrmlannrn nazrm imar planrna
aktanlmasr ydnundeki nazrm imar planr ve de$igikli!inin 3194 Savrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyartnca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli!i ile karar verildi.

GUNDEMiN 3T.MADDEsiNiN:

llimiz merkez Sultanbaor Mahallesi, 19.1.'l pafta, 2612 ada,31 parsele birlegik sahada imar planr
degigikligi konusunun mOzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Sultanba$r Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2612 ada,31 parsele birlegik sahada imar planr
de$i$ikli0i konusunun daha detayh incelenmek Uzere imar ve Bavrndrrlrk Komisyonu'na havale
edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 38.MADDESiNiN:

llimiz merkez Borekgiler Mahallesi, 58 pafta, 369 ada, 30 parselde imar planr deoigikli0i
konusunun mtrzakeresi oldugunu belirten Meclis Baqkanr bu konu hakkrnda slayt g6sterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Borekgiler Mahallesi 58 pafta, 369 ada, 30 parselde imar plan degigikligi
konusunun daha detayh incelenmek Uzere lmar ve Bayrndrrlrk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 39.MADDEsiNiN:

ilimiz merkez Hamidiye Mahallesi 10c4 pafta 2730 ada 52 parsel ve 136 pafta 821 ada 1 parsel
ilave mevzi imar planr yaprmr konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu
hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan miizakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

ilimrz merkez Hamidiye Mahallesi, 1Oc4 pafta, 2730 ada,52 parsel ve 136 pafta, 821 ada, 1

parsel ilave mevzii imar plan yaprmr konusunun daha detaylr incelenmek tizere lmar ve Bayrndrrlrk
Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 40.MADDESiNiN:

2015 yrh geqici igqi vizeleri konusunun mtrzakeresi oldu0unu belirten Meclis Bagkant bu konu
hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

22.02.2007 tarih ve 26442 saytt Resmi Gazete'de yayrmlanarak yurtrrluoe giren Belediye ve
Ballr Kuruluglarr lle Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke Ve Standartlarrna Dair Yonetmeligin degigik
24'uncU maddesinde; 'Beledryeler ve mahalli idare birliklerinde kullantlacak gegicl l$ pozisyonlan bu
kurum ve kuruluslar iQin norm kadro standartlan cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardt
toplamrnrn yAzde yirmisini geQmemek iizere bulunacak saytntn yuvarlanmast ve tam ytl esastna gare
hesaplanmas sonucu adam/ay saytstna gare meclis tarafindan ytlltk olarak belirlenir. Oranlann
hesaplanmastnda sonucun tam say gtkmamas durumunda bulunan rakam kendinden biiyak en yaktn
tam saytya yuvarlanarak gegici ig pozisyonu sayrsr lesprl edlr" Denildiginden ve ayrtca 5620 Saytlt
Kanunda Gegici iggi Pozisyonlannda Qalrganlann sUrekli igqi Kadrolanna veya Sozlegmeli Personel
StatUsUne Gegirilmeleri, Gegici iggi Qalrgtrnlmasr ile Bazr Kanunlarda De!igiklik Yaptlmasr Hakkrnda
Kanun'un 3'trnci.r maddesinde;

"(1) Bu Kanunun yayrmr tarihinden itibaren 1 inci madde kapsamtndaki idare, kurum ve
kuruluglarda gegici ig pozisyonlannda igEi galrgtrnlamaz .

c) Belediyeler ile bunlann mressese ve igletmelerinde
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kurulmug olan girketler hariE ) ve mahalli idare birliklerinde, Belediye ve Ballt Kuruluglan ile Mahalli
idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standaftlanna Dair YdnetmeliQin 24 t)ncil maddesi Qergevesinde
yetkili meclislerinden, gegici ig pozisyon vizesi altnmasr zorunludur. Soz konusu vize iglemi yap makaln
gegici iggi galrgtrnlamaz ve herhangi bir ademe yap amaz." Htrkmu gereoince, Belediyemiz Memur Norm
Kadro sayrstntn o/o 20'si (137X179=2a5X Adam/GUn) Uzerinden hesaplanmrg olan ve 5 ay 29 gUn sure
ile galtgttrtlmak izete 2O15 ytlt gegici ig pozisyon vizeleri alrnmasr ile ilgili ekte sunulan Gegici lggi Vize
Teklifi Cetvelinin aynen kabulUne igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birliQi ile karar verildi.

GUNDEMiN 4I.MADDESiNiN:

K0tahya Kamu Hastaneleri Birligi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargrlanmasr ve odeme yapabilmeleri iQin
protokol yaptlmasr ve yetki verilmesi konusunun muzakeresi olduounu belirten Meclis Bagkant bu konu
hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

Belediyemiz stntrlarr iginde bulunan Resmi kurumlardan kendi parselleri iqinde bulunan ulagrm
yollart ve otoparklan igin gegitli zamanlarda asfalt veya kilit tagr talebinde bulunmaktad rrlar. Talebin
kargrlanabilmesi igin Belediyemiz Gelir tarifesine gore iglem yaprlmaktadrr.

Bu kurumlardan biri olan KUtahya Kamu Hastaneleri Birlili'nin asfalt ihtiyactnrn kargrlanmasr ve
6deme yapabilmeleri igin protokol yapma gereksinimi dogmug olup;

Bu amagla Kamu Hastaneleri Birligi ve Belediyemiz arasrnda protokol yaprlmasrna;
imzalanacak protokolUn hazrrlanmasr, imzalanmasr, vb. tum hususlarda Belediye Bagkanr Kamil

SARAQOGLU'na ve Belediye EncUmenine yetkr verrlmesine igaretle yaprlan oylama sonucunia oy birligi
ile karar verilmigtir.

GUNDEMiN 42.MADDEsiNiN:

Azot Sosyal Tesisleri igerisinde bulunan D-l58 nolu blogun il Emniyet MudurluoLi'ne hizmet binasr
olarak tahsis edilmesi konusunun mtrzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt
gosterisi ile bidikte bilgi verilmesinin ardrndan yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kiitahya Valiligi il Emniyet MtrdUrlUgu'nun 15 10 2014 tarih ve 761 691 34-21046-(91244) sayrlr
yazllart ile hizmet binalanntn deprem performansrnr saglamadrgrndan dolayr yrktm karan verildigini,
emniyet hizmetlerinin aksatrlmadan yOrutulmesi ve can guvenlioi aErsrndan uygun hizmet binasrna
ihtiyag duyduklaflnr ve Belediyemize tahsis edilen Azot Sosyal Tesisleri igerisinde bulunan ve il Emniyet
MUdUrlUgi.ine tahsis edilen bloklarrn yanrnda yer alan D-158 veya D-159 blo$un Emniyet MUdirrlir!u'ne
gegici olarak tahsis edilmesi talebi incelenmig olup;

Azot Sitesinde bulunan D-158 nolu blogun, do$al dokuyu bozmadan, gerekli olan tilm tamirat,
tadilat, baktm-onarrm ve kullanrmdan dogan gerekli abonelik, yangrn sigorta vergisi vb. gibi giderlerinin
kendilerince kargtlanmasr, her tiirlU sorumlulu!un kendilerinde olmasr kaydr ile (Yeni hizmet binasr
ingaattntn tamamlanmasrna kadar) KUtahya Valili0i il Emniyet Mudilrlu0u'ne hizmet binasr olarak gegici
kullanrm hakkr verilmesine:

Azot Sitesinde bulunan D-163 nolu blogun 1 ve 2 nolu darrelerinin, dogal dokuyu bozmadan,
gerekli olan tum tamirat, tadilat, bakrm-onarrm ve kullanrmdan dogan gerekli abonelik, yangrn sigorta
vergisi vb. gibi giderlerinin kendilerince kargrlanmasr, her tUrlU sorumlulugun kendilerinde olmasr kaydr
ile Kutahya Aile ve Sosyal Politikalar il Mudurlu0i.i'ne, mudurluk hizmetlerinde kullanmalan kaydr ile
kullanrm hakkr verilmesine;

Sdz konusu tagrnmazlann kullanrm suresi sonunda kullanrmdan dooan eksiklik ve mahsurlarrn
giderilerek Belediyemize teslim edilmesine;

Bu yerler ile ilgili gerekli sdzlegme ve protokolleri hazrrlanmasr, imzalanmast,vb. tUm hususlarda
Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na ve Belediye EncUmenine yetki verilmesine igaretle yaprlan
oylama sonucunda oy birligiyle karar verildi.

GUNDEMiN 43.MADDESiNiN:

6306 Saytlt Afet Riski Altrndaki alanlann donugturUlmesi hakkrnda kanun kapsamrnda ilan edilen /
edilecek riskli ve rezerv alanlarda Kentsel DonUgum galrgmalarrnda kullanrlmak uzere konut Uretimi
konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardtndan yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
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yerleqke ve 9 adet dere alant, Bakanlar Kurulunun 2013t4678 sayrlr karan ile Afet RiskliAlan olarak
kabul edilmig ve yine aynt kanun kapsamtnda Belediye Meclisi'mizce Rezerv yaprAlanlarr belirlenmigtir.

ilan edilen/edilecek Riskli ve RezervAlanlarda, Kentsel DdnUgum gallgmalarrnda kullanrlmak
Uzere konut Uretimi igin Qevre ve $ehircilik Bakanh!r ile protokol, soilegme, jnlagma vb. tUm
hususlarda iglemleri yapmak Uzere Belediye Bagkair Kamil SARAQOGLU'n, ve Belediye EncUmenine
yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUruoeuiN 44.MADDesiruix:

Aile Saglrk Tesisi alantna tahsisli olan alanlann Saglrk Bakanlr$r'na tahsis edilmesi konusunun
mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt g6sterisi ile birlikte bitgi
verilmesinin ardrndan yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

KUtahya Halk Sa$lr$r MUdurlu$U'nUn 13.05.2014 tarih,4823 sayrh ve 16.07.2014 tarih ve 7015saytlt yaztlartnda konu edilen, ilimiz merkez Cumhuriyet, fUattepe, yenido$an ve yunus Emre
Mahallelerinde Aile Sa$hk Merkezi alanr olugturulmasr ile itgiti talebe isiinaden, mUlkiyeti Belediyemize
ait, aile sa$hk merkezi yaprlabilecek Yenido$an ve Yunus Emre Mahallelerinde bulunjn park alanrndan
ihdas edilecek ve plan de$igikli$i yaprlacak olan yaklagrk 1 .306,21 m2 lik alan, Cumhuriyet mahallesinde
bulunan 1474 ada, 19 parsel numaralr tagrnmazdan yaklagrk 5OO,OO m2 lik alan ve Maltepe
mahallesinde bulunan ve plan de$igikli$i yaprlacak olan Maitepe Parkr'ndan yaklagrk 3g0,00 m2 lik alanile, mulkiyeti Maliye Hazinesine ait oian ilimiz 30 Agustos Mahallesi, 561 aoi gs parsel numaralr
tagtnmaztn takas edilmesi Belediye Meclisimizin 06.08.2014 tarih ve 262 sayrlr kararryla uygun
gOrulmUgt0r.

Defterdarlrk Milli Emlak MudUrlugunce Belediyemize gonderilen 04.11.2014 tarih ve 10545 sayrtryazrda;Aile saghk Merkezi yaprlacak olan alanlarta iigiti olarit<;
Belediye Meclisimizin 06.08.2014 tarih ve 262 sayrlr kararryla takasrn uygun goruldUgu mUlkiyeti

Maliye Hazinesine ait olan 53'1 ada 35 parsel numaralr tigrnmazrn, yeni Defterdarllk Hizmet Binasl,nrn
yaprmr kargtlt!rnda .Maliye Bakanll$rnca TOK|'ye 6nerilen tag nmazlar igerisinde yer almasl nedeniyle bu
tagtnmaztn takas igin delerlendirilmesinin mUmkUn olmadr$ibelirtilere[, yukarrda bahse konu olan
tagtnmazlar Uzerinde sa!lrk yattrtmlarrnrn bir an once yaprlJbilmesi igin ifiaz ve tescil iglemlerinin
Belediyemizce yaptrrrlarak, Kamu idarelerineAit Tahsii ve Devri Ha(krnda yonetmelilln l.maddesi ile
5393 sayrlr Belediye kanununun T5.maddesinin (d) bendi uyannca Belediyemizce Saltrk Bakanlrgr,na
bedelsiz tahsislerinin yaprlmasrna, ileride bu tagrnmazlara denk gelecek nitetitt" Hazi-ne tagrnmair
bulundu$unda takas igin gerekli de$erlendirme yaprlmak uzere illaliye Bakanlrgrnrn (Milli Emlak
Mudurlu$u) onayrna sunulmasrnrn mumkun oldugu ifade edilmektedir.

Bahse konu olan ve plan degigikli$i iglemleri devam eden Aile SaQlk Tesisi alanrna tahsisli olan
alanlartn, 5393 say_rlr Belediye kanununun T5.maddesinin (d) bendi ,yr1ic, Saglrk Bakanl16r,na tahsis
edilmesine, tahsis ile ilgiliolarak yaprlacak tUm hususlarda'Belediye Bagkan, fariif SnRAtO"CIU'NA ve
Belediye Encumeni'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUndem maddelerinin tamamlandr!rnr belirten Meclis Bagkanr, Belediye Meclisi eahgmaYonetmeli$i'nin 6. maddesi 5. frkrasr " toplintr sUresi butgenin gorugUtOugU toplantrlarda yirmi, diger
!o.0tg1!ta1O1beS gunu agamaz..." hukmu gere$ince l.donem 7-. olagan tilectis toptantrsrnrn 2.Birtegimini
24 11.2014 Pazartesi GunU Saat 18;00'de Belediyemiz KUltur Sarayi Meclis Salonunda yaprlmasrnr oya
sundu ve igaretle yaprlan oylama sonucunda oy uirtigi ile karar verildi.

.. Meclis Bagkanr altnan kararlartn hayrrlr olmasrnr temenni ederek, Uyelere ve misafirlere tegekkUr
edip oturumu kapattr.

BELEЫ観鰈
Kam‖

KATIP

Belediye Bagkanr
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