
Belediye Meclisimiz; 5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agaotdaki gundem
maddelerini gorugmek tlzere 3. donem 9- Olagan toplantrsrnr Belediye Mectis Bagkanr Kamit SnnagOdLU,nun
Bagkanlrgrnda 04.10.2016 satr gunu saat:18.30'da uyeterden; 1-MEHMET ozDoGAN, z-Nr.inl qrriN,
3.GAL]P G-ULTEKIN, 4-CAFER CIHAT CEYLAN, s-'BANU AKALINOGLU, 6-OMER TNRUX OUiTUNZ,
7-HALIT OGUZ ATAKAN, 8-EBUBEKIR ERDOGMU9, g-MUSTAFA AYDIN, 1O-FATMA GUL, 11-FURKAN
YILMAZ, l2.MEHIVIET NACI PEKCAN, 13-RAMMAN YILDIRIM, ,I4.PINAR AKBULUT, 1s.SELI[/ DURI\4A2,
lo.MUHAMMED IKBAL GUNDEM,,I T.MURAT HASER, 18-SALIH OZDEN, 1g.ENVER ERDOGAN, 20. AHIVIET
ULUCA, 21- SERDA BAL YILDIZ, 22.NEDIM DELEN, 23-CEMAL AYDIN, 24.YUSUF SOKMEN,
25-MUSTAFA EROL, 26.HALIL IBRAHiM DOGLARLIOGLU, 27-AHMET UYGAR'rN igtirAkIEri iIC YAPtI.

Qo!unlugun bulundu!unu belirten Meclis Bagkant oturumu aqtt.

lzin dilekqesi oldugunu belirten Meclis Bagkanr, Meclis Uyelerinden gULE UYKUN'un rzln ditekgesinin
okunmastndan sonra, izinli sayrltp saytlmamasrnr oya sundu ve izinli saytlmalanna oy birligi ile karar verildi.

Giindeme ilavesi istenilen 6nergeler tek tek okundu ve;
-llimiz merkez Parmakdren l\ilahallesi, Uydukent bdlgesinde Kentsel Donugum ve Geligim proje alan I

kapsamlna allnan tagtnmazlartn Ozellegtirme ldaresi Kapsamtna altnmrg olmastndan dolayi satrgr
yapllacaglndan bahsi gegen tairnmazlafln plan durumlaflntn iptal edilmeden onceki haline dondurulmesi ve
5393 saytlt "Belediye Kanunu'nun 73. Maddesi'ne gare Kentsel Danugam ve Getigim Proje Alan|kapsamrndan
grkanlmast,

-llimaz merkez Siner Mah€llesi, 15.O.2 pafta,263ada, 14 nolu parsel alanrnda imar planr degigikligi,
-Belediye Meclisimizin 05.01.2016 tarih ve 34 sayrlr kararryla basrlmasrna karar veriien kitaplairn isminin

degigtirilmesi yonundeki karar tashihi ve Belediyemizce basllan kitaplann dagtttmr ile telif hakkr,- Belediyemizce protokol ve benzeri hizmetlerde kullantlan Mobll Tribun Arag protokol platformu
kurulum ve hizmetinin, gi.inlUk kira Ucretinan belirlenerek Gelir Tarifesine eklenmesi,

- KUtahya-Tavgan ll karayolunda, $eker fabrikasrndan Dumluprnar Universitesi'ne kadar olan yolun
sa!rnrn ve solunun imara agllmast,

Konulartntn giindeme allnmalanna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verjldi.

GUNDEMiN 1. MADDEsiNiN:
Belediye Meclisimizin 0110912016 tarih ve 286 sayrI kararr ile Ara$ttrma ve Tanrtrm Komisyonu'na

havale edilen ilimiz Lala HLiseyinpaga lvlahallesi, Meydan Mahallesi ve di!er mahallelerinde isimsjz bulunan
cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun mtizakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakktnda
slayt gosterisi ile birlikte bilgi verihesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 0110912016 tarih ve 286 sayrlr karan ile Aragtlrma ve Tanrtrm komisyonu'na
havale edilen, gehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusu ile ilgili komisycn raporu
incelenmig olup;

- l\4eydan Mahallesi 541, 542, 2622, 1710, 127 ,160 adal arastnda bulunan isimsiz sokaga ',Avar
Sokak" isminin verilmesine,

Lala Huseyin Paqa Mahallesi 258 adalar arasrnda bulunan isimsiz sokaoa "Gazze Sokak" isminin
verilmesine,

Gaybiefendi l\4ahallesi 222,2560,2561 , 2573, 2778 adalar a.astnda bulunan isimsiz sokaEa "ilimler
sokak" isminin verilmesine, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 2. MADDESiNiN:
5393 Saytlt Belediye Kanununun lS.maddesinin (n) frkrasr uyarrca gehrimizde bulunan MithatpaSa

Caddesi asminin deoigtirilmesi konusunun m0zakeresi, olduOunu belirten Meclis-Bagkant bu konu hakkrnda slayt
gOsterisa ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkezde bulunan Mithatpaga 
-caddesinin 

isminin degigtirilmesi 
'konusunun 

daha detayll
incelenmek uzere Araitlrma ve Tanttrm Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy
birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 3. MADDESiNiN:
MUlkiyetleri Belediyemize alt olup, kira sureleri 31.12.2016 tarihinde sona erecek olan gayrimenkuflerin

kira surelerinin uzatrllp uzattlmayacagr, uzatrlacaksa 2017 ylt ayIk/yrlIk kira bedellerinin tespitinin yaptlmasr ve
stiresi devam eden gayrimenkulletin 2017 yrlr aylrk/yrl|k kara bedellerinin tespitinin yaptlmasr igin ,,Ktymet
Takdir Komisyonunun" olugturulmast konusunun muzakeresi, olduounu belirten lvleclas Bagkant bu konu
hakklnda slayt gOsterisa ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra
sundu ve,

Vt", 7/e

konuyu oya



Mulkiyetleri Belediyemize ait olup, kira siireleri 3'1.12.2016 tarihinde sona erecek olan gayrimenkullerin

kira surelerinin uzatrlrp uzatrlmayacagr, uzatrlacaksa 2017 ytt aylrk/yrlllk kira bedellerinin tespitinin yaprlmasr ve
sUresi devam eden gayrimenkullerin 2017 yrL aylrk/yrllrk kira bedellerinin tespitinin yaprlmasr igin Krymet Takdir
Komisyonu olugturulmasr konusu incelenmig olup;

Belediyelerin Arsa, Konut Ve lgyeri Uretimi, Tahsisi, Kiralamasr Ve Satrgrna Dair Genel YOnetmelik
hukumleri geregince, Belediyemize ait taqrnmazlafln 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasrnda uygulanacak
olan kira bedellerinan tespit edilmesi igin 7 kigiden olusan Krymet Takdir Komisyonu kurulmastna;

Krymet Takdir Komisyonunda g0rev almak ozere;
1-Halit O0uz ATAKAN,
2-Ebubekir ERDOGMUg,
3-Selim DURMAZ.
4-Mustafa AYDIN,
5-Ramazan YlLDlRlM,
6-Fatma GUL,
7-Murat HASER' in segilmelerine,
Bu komisyonun almrg oldu$u kararlaflnrn onaylanmasl igin ve 20'17 yrlr igerisinde kara suresi dolacak

tagrnmazlann kira sUrelerinin uzatrhp uzatrlmayacagrna uzatrlacaksa uygulanacak yeni kira bedellerinin tespiti
igin Belediye Encirmena'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 4. MADDES|NiN:
llimiz merkez Goveggi Mahallesi, 3791 ada, 43 parsel numaralt, '1 '10,63 m2 yuzolgumlu

tagrnmazrn kamulagtrnlmasr iglemlerinin 6'ncr 5 yrllrk imar programrnin 2016 y dilimine ilave edilmesi ve
iglemler igin Belediye Encumeni ve Belediye Bagkanrna yetki verilmesi konusunun muzakeresi, oldugunu
belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Goveggi Mahallesi, 3791 ada, 43 parsel numaratr, '110,63 m2 yuzolgumlu
taglnmazrn tamamr lmar Planrna g6re yolda kalmaktadtr.
Goveqgi Camisi'nin guneyinde bulunan soz konusu tagrnmazrn kamulagtrnlmasl ile cami alanr
etrafrndaki mUlkiyet sorunlan giderilecek; kamulagtrrmasr tamamlandrktan sonra bu tagrnmaz ile
birlikte yine yola tahsisli olan ve mulkiyeti Kutahya Belediyesine ait olan komgu 3791 ada 42 parselin yola terk
iglemleri yaprlarak imar planrnrn geregi yerine getirilmig olacaktrr.

5393 Sayrlr Kanun'un lS.maddesi (h) nkrasr "Mahalli magterek nitelikteki hizmetlerin yerine
getirilmesi amactyla, belediye ve m1cavir alan sntrlan iQerisinde taynmaz almak, kamulagtrmak,
satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar Uzerinde stntrlt ayni hak
tesls etmek." hukmo ve 2942 I 4650 Sayrlr Kamulagtrrma Kanunu hukumleri gereoince soz konusu
kamulagtrrma iglemlerinin 6'ncr 5 yrllrk imar programrnrn 2016 yrlr dilamine ilave edilmesi ve iglemler
igin Belediye Encumenane ve Belediye Bagkanrna yetka verilmesine, isaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlioi
ile karar verildi.

GUNDEMiN 5. MADDESiNiN:
MUlkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz, Servi Mahallesi, 19 pafta,670 ada, 5'l parsel nolu tagtnmaz

uzerinde bulunan (4, 5,6 ve 7. katlar) igyerlerininl 2886 sayrlr Devlet Ihale Kanununun 64.maddesine gore 10
yrla kadar kiraya verilmek Uzere ihaleye grkartrlmasl konusunun muzakeresi, olduounu belirten l\4eclis Bagkanr
bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu
oya sundu vel

MUlkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz, Servi Mahallesi, '19 pafta, 670 ada, 51 parsel nolu
ta$rnmaz uzerinde bulunan (4, 5, 6 ve 7. katlao igyerlerinin; 2886 sayrh Devlet lhale Kanununun 64.
maddesi "Kiraya verilecek taynff ve taynmaz mallann kira suresi, on ytldan gok olamaz. Ug yldan
fazla sare ile kiraya verme iglerinde, 5nceden Maliye Bakanhgtndan izin altnmas gafttr. Katma
batgeli ldarelerde bu izin, ldarelerin baQlt bulunduklan Bakanhktan ahnrr. Ozel ldare ve Belediyeler
iQin kendi 6zel kanunlan uygulantr." gere$i, 5393 sayrh Belediye Kanununun 18. maddesinin e
bendine "fag,nmaz mal ahmtna, sa mtna, takastna, tahslslne, fahsls gek/,nm deAigtirilmesine veya
tahsisli bir tagnmazn kamu hizmetinde ihtiyag duyulmamas hafinde tahsisin kaldtnlmastna; ag
ytldan fazla kiralanmasna ve silresi otuz yth geQmemek kaydtyla bunlar Uzerinde snffh ayni hak tesisine karar
vermek." gOre -10- yrla kadar kiraya verilmek Uzere ihaleye qrkartrlmasrna, ve bu iglemler iqin Belediye
Bagkanr'na ve Belediye Encumeni'ne
verldi

傷

verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar



cUNDEMiN 6. MADDESiNiN:
Belediye Meclisi'mizin 01.09.2016 tarih ve 290 sayrlr kararr ile "Tarih ve KUltUr Komisyonu'na" havale

edilen Kutahya'mrzrn adrnr duyurmak ve tanrtrmrnr yapmak uzere, basrlan kitaplarrn fiyatlarrnrn ve yazaru

verilecek telif hakkrnrn belirlenmesi konusunun muzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkant bu konu

hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya

sundu ve;

Belediye Meclisimizin 01.09.2016 tarih ve 290 sayrh Karan ile Tarih ve KUltUr Komisyonu'na havale
edilen KUtahya'mrzrn adrnr duyurmak ve tanrtrmrnr yapmak Uzere basrlan kitaplartn fiyatlartnrn belirlenmesi ve
yazara verilecek telif hakkr miktarrnrn belirlenmesi konusu incelenmig olup;

Kitaplarrn fiyatlarrnrn maliyetinin Uzerine %10 eklenerek, fiyatlannrn ve basrm adetlerinin a9a$rda
belirtildi$i gekliyle aynen uygulanmasrna, yazarlarrn imzaladrklarr s6zlegmelerde telif hakkr istemediklerinden

cUuoemiH 7. MADDES|NiN:
Belediyemiz mUcavir alan srnrrlan igerisinde, gehrimizin muhtelif yerlerinde kent mobilyalarr yaptrrrlarak

-10- yrla kadar kiraya verilmek Uzere ihaleye grkartrlmasr konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis
Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan m0zakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz mUcavir alan srnrrlarr igerisinde, gehrimizin muhtelif yerlerinde kent mobilyalarr
yaptrrrlarak; 5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun l8.maddesinin e bendi "Tagtnmaz mal ahmtna, sailmrna,
takagna, tahsisine, tahsis geklinin deQigtirilmesine veya tahsrs/l bir taynmazrn kamu hizmetinde ihtiyag

duyulmamast halinde fahsisln kaldtnlmastna; 0g yildan fazla kiralanmastna ve suresi otuz ytlt gegmemek

kaydtyla bunlar Azerinde unrrlt ayni hak tesisine karar vermek" hUkmU gere$ince, -10- yrla kadar igletilmesi,
kiraya verilmek Uzere ihaleye grkartrlmasrna, tUm bu iglemler igin Belediye Bagkanrna ve Belediye EncUmenine
yetkiverilmesine, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

cUruoemiu 8. MADDESitTt itrt :

llimizde gehir igi ulagrmda faaliyet gOsteren ticari taksilerin, takslmetre fiyatlarrnrn belirlenmesi
konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt g6sterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

KUtahya $oforler ve Otomobilciler Esnaf Odasr Bagkanl$r'nrn 28.09.2016 tarih ve E.2168 sayrlr yazrsr

ile tagrma maliyetlerinin yUkselmesi, igletme giderlerinin artmasr, tagrma Ucretlerinin dUgUk kalmasr ve 2013 yrlr

Haziran ayrndan itibaren Ucretlerde herhangi bir iyilegtirme yaprlmadr$r belirtilmekte olup gehir igi ulagrmda
hizmet veren taksi fiyat tarifesine (taksimetre Ucretlerine) zam yaprlmasr talepleri incelenmig olup,

Ulagrm Hizmetleri MUdUrlugU tarafrndan yaprlan galrgmada gevre illerin ortalama fiyat tarifeleri, son

zamdan itibaren olugan enflasyon oranr, igletmeci araglarrnrn amortisman de$erlerinin artmasr, esnaf odalartnrn
g0rUgleri vb. nedenler g0z 0nune alrndr$rnda taksimetre Ucretlerinde artrg yaprlmast gereklili$inin olugtu$u
de$erlendirilmekte olup;

2013 yrhndan itibaren uygulanmakta olan mevcut tarife, KUtahya $of6rler ve Otomobilciler Esnaf Odasr

Bagkanlrgr tarafrndan talep edilen miktarlar, gevre illerde uygulanan tarife ve enflasyon ile di$er de$igimler
dikkate ahnarak hazrrlanan fiyat tarifesinin aga$rda belirtildi$i gekliyle aynen uygulanmasrna igaretle yaprlan

oylama sonucunda oybirli$i ile karar verildi.

Flyat ttarlfesi

Taksimetre Acrl rs Ucreti 3100 TL

Taksimetre Km Ucreti 3,00 TL

Binm mesafe UcreJ(100m) 0,30丁 L

Birim saat Ucreti 17,00丁 L

Birim zaman 1. Dk. 0,35丁 L

ヽ

herhanqi bir telif bede‖ nin lan ovlama sonucunda oy birliOi ile kar verildi

Yazar Adr Kitap Adr Basrlacak Adet Adet
Fivati

Dr Esref AttABEY Kutahva l‖ Tlbbi」 eolollk Unsurlarl ve Halk Saol101 500 13,00丁 L

Ahmet DEMIRCAN Kutahya M‖ letvekillerinden Yusuf Cemil Bey:in Kutahya

Gunlukleri

300 13,00 TL

A‖ G∪ NHAN ilk Mekteplere Cocuk Kitaplarr 250 7,50 TL

A‖ GUNHAN Dumluprnar Nutuklarr 250 7,50 TL

AII G∪ NHAN Milll Yardlm Deften 250 8,00丁 L

レ ′



GUNDEMiN 9. MADDES|NiN:
llimiz merkez Bolcek lvlahallesi , 21.K.3 pafta, 70 ada, 9-15 parsel alanrnda amar

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi
verilmesinin ardlndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Bolcek Mahallesi , 21.K.3 pafia, 7O ada,' g-jS parsel alanrnda imar

planr de0igikligi
ile birlikte bilg i

plan r degigikli0i,
dosyasr incelendi, yaptlan g0rUsmeler sonucunda;

B6lcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 70 nolu adada uygulama imar planrnda Bitigik nizam 3 kat konut lejandlt
alan bulunmaktadr.70 ada,9-15 nolu parsel alanlan ise 1/1000 Olgekli uygulama imar plantnda yol alanlnda;
1/5000 olgekli nazrm imar planrnda l\4evcut konut alanlan (algak yogunluk) lejandlt alanda kalmaktadrr. Soz
konusu b0lgede imar uygulamast yapllmrg ve 9-15 nolu parseller imar uygulamast sonucu olugmultur.
Dolaylslyla bu durumun sehven yaptlan hatadan kaynaklandrgr de{erlendirilmektedir. Bu nedenle B6lcek
Mahallesi,2'1.K.3 pafta, 70 ada, 9-15 nolu parsel alanlannrn Bitigik nizam 3 kat konut lejandlt alana dahil
edilmesi; yoounluk artlgrna kargtllk mulkiyeti Belediyemize ait olan Hamidiye Mahaltesi, '137 pafta, 773 ada,2g
parselde Agagland lrrlacak Alan lejandlr sahada Park alanr dUzenlenmesine yonetik imar plant degigiktiginin
(UlP-9420,64 - NIP-9422,65) ; 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8b maddesi uyannca onaylanmasrna, igarele
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 10. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Saray Nlahallesi, 2 pafta,7 adada imar planr degigiklagi konusunun muzakeresi, otdugunu

belirten l\4eclis Bagkanl bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve ya-prlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Saray Mahallesi, 2 pafta,7 nolu adada imar plant degigikllgi, muracaat dosyast incelendi,
yaprlan g0rUgmeler sonucu nda;

23.03.2016 latih, 1278 ve 1279 kayrt nolu dilekgeler ettid edilmiitir. Soz konusu drtekgelerde, Saray
Mahallesi, 2 pafta, 7 ada, 11 ve 12 nolu parsele ait imar durum belgestnde ada iqerisinde bulunan (,A, ile
gosterilmig) glkmaz sokagrn imar parseli haline getirilmesi gerektiginin belirtildlgi; grkmaz sokagrn imar parsell
haline getirilmesi durumunda, 13 nolu parselde bulunan mevcut binantn glrig kaptst bu gtkmaz sokakta
bulundu$u igin girig yaprlamadlgl; bu nedenle mevcut grkmaz sokagtn aynr gekilde korunarak imar plantna
iglenmesj talep edilmigtir. Saray Mahallesi, 2 pafta,7 nolu adantn bulundugu alan Koruma Amagh lmar planr
kapsamrnda Etkilenme Gegig Alant igerisinde kalmaktadrr. 11 ve 12 nolu parsellerin bulunduou alanda 1/1000
Olgekli uygulama imar planlnda Bitigik nizam 4 kat konut lejandll alan bulunmaktadlr. l/evcut imar plantna gore
soz konusu parseller ile dogu tarafrnda bulunan grkmaz sokagtn birlegtirilerek imar parseli haline getirilmesi
gerekmektedir. Ancak; 13 nolu parselde bulunan mevcut binanrn girig kaptstntn belirtilen grkmaz sokak uzerinde
bulunmasl nedeniyle bu durum uygulamada problemlere yol agacaktlr. Tekljf imar planr deoigikligi Kutahya
Kultur Varllklarlnr Koruma Bdlge Kurulu'nun 24.08.2016 tarih ve 3401 sayrlr kararryla uygrn !tirulr,igtur. B,
nedenlerle; Saray Mahallesi, 2pafta,7 nolu adada, 11 ve 12 nolu parsellerin do$u tarafrnda bulunan grkmaz
soka0ln mevcut haliyle korunarak imar planrna iglenmeslne yonelik '1l1OOO olgekti uygulama imar planr
degigikliginin (UlP-16184,7); 3194 sayrlr imar Kanunu'nun 8b maddesi uyannca onayianmasrna igarele
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 11. MAoDEsiNiN:
Belediye Meclisinin 02..08.20'16 larth ve 282 sayrlr karan ile onaylanan 2653 no.lu imar plant

deOigikligine askl suresi igerisinde gelen rtirazlann degerlenilirilmesi, konusunun muzakeresi, oldugunu beiirten
N4eclis Baskanl bu konu hakkrnda slayt gosteriii ite birlikte bilgi verilmesinin ardindan ve yaprtan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve:
lmar ve Bayrndrrlrk Komrsyonumuzun 23.09.2016 tarihinde yapmrg oldugu toplanttstnda, Belediye Meclisinin
02 08.2016 tarjh ve 282 sayrll karart ile onaylanan 2653 no.lu imar planl de!igikligine askt suresi igerisinde
gelen itirazlann degerlend irilmesi, dosyast incelendi, yaptlan gOrugmeler sonucunda;

Belediye lVeclisinin 02.08.2016 larih ve 282 sayrh kararr ile onaylanan 2653 no.lu imar planr
deoigiklioine askl sUresi igerisinde gelen 09.09.2016 tarih, 3837 kayrt no.lu ve 19.09.2016 tarih, 3848, 3849,
3850 kayrt no.lu dilekgeler ile itiraz edilmigtir. Aynca askt suresi dtgtnda gelen 30.09.2016 tarih,4049 kayrt no.lu
ve 04.10.2016 tarih, 4098 kayrt no.lu dilekgeler ile soz konusu imar planr degigiktigine iliqkin tatepter itetitmigtir.
Belediye l\/eclisinin 02.08.2016 tarih ve 282 sayrlr karan ile Servi l\4ahaltesi, l9 pafta, 1671-104-663-664 ada,
38, 39, 40, 137, 138, '139, 143, 152, 164 no.lu parseller bolgesinde imar planrnda bulunan Bitjgrk nizam 4 kat,
T2 lejandlr alan ve gevelli camii lejandI atanda lbadet yeri, TAKS: 0.50, KAKS: 2.00, serbesi Nizam, Hmax:
Serbest leiandll alan ve yol alant duzenlenmesi, 5 m. yapt yaklagma mesafelerinin belirlenmesine imar ptanl
degisikli0i onaylanmtgtt. Askr sUresi yaprlan itira{ar ve askt sUresr dtgtnda iletilen taleplerde. ,mar



mevzuatt uyaflnca ust olgekli Nazrm lmar Planr olmayan yerde alt olqekli uygulama imar planr yaptlamayacagl,

alt olgekli uygulama imar planlannrn Ust olgekli imar planlarrna uygun olmasr gerektioi; plan tadilatr yaprlan

alanda amacrn cami olmadrgr, ticaret oldugu buraya 3 katlr yeraltr otoparkr, dukkan ve Cami projesi yaprlacaor

vb. hususlar belirtilmekte ve imar planr degi9ikli0inin iptal edilerek eski imar durumuna dondurUlmesi
istenmektedir. Konu etud edilmigtjr. ll liluftuluqu'nun 17 .12.2015 la.|h, 3227 sayllr yazrsrnda 143 no.lu parseldeki

yerin (gevelli Camii) genigletilmesi ile ilgili imar planr degigikliginin ll Muftolugu'nce de uygun g0ruldugu

bildiralmigtir. Soz konusu imar planr degiqikli0i Kotahya Kultur Varlrklartnt Koruma Bolge Kurulu'nun 11.07 .2016

tarih, 3354 sayrlr karafl ile uygun gorulmuq ve Belediye l\ileclisinin 02.08.2016 latlh,282 sayrh kararl ile

onaylanmtsttr. SOz konusu alanda ust olgekli Nazrm imar Planr bulunmaktadrr ve Belediye lvleclisinin

02.08.2016 tarln,282 sayrlr karafl ile onaylanan 2653 no.lu uygulama imar plant degigikligi ile birlikte 2653-4
no.lu nazrm imar planr degigikligi de onaylanmrqtrr.2653 no.lu uygulama imar planr degigikligi ile lbadet Yeri

olarak duzenlenen saha 2653_4 no.lu nazrm imar planr degisikligi ile Ibadet AIanr olarak duzenlenmigtir. Planlr

Alanlar Tip lmar Yonetmeliginde "lbadet yeri: lbadet etmek ve dini hizmetlerden faydalanmak amacryla

insanlann toplandl0r, dini tesis ve kulljyesinin, dini tesisin mimarlsl ile uyumlu olmak koquluyla dini tesise aiti
lojman, kutuphane, agevi, dinlenme salonu, yurt ve kurs yaprsr ile gasilhane, Sadtrvan ve hela gibi

mUgtemilatlafln, agrk veya zemin altrnda kapah otoparkrn da yaprlabildi0i alanlardrr." geklinde tanrmlanmakta

olupt ibadet Yeri lejandI alanda ticaret kullanrmrna yonelik yapr yaprlamamaktadrr. Dolayrsryla tadilat yaprlan

alanda amacrn cami olmadrgr, ticaret oldugu yOnUndeki iliazlatda da haklrlrk gOrUlememigtir. Yukanda
agrklanan nedenlerle Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 282 sayrlr karan ile onaylanan 2653 no.lu

uygulama imar planr degigiklioi ve 2653_A no.lu nazrm imar planr de!igikli!ine askr sUresi igerisinde yaprlan

itirazlar ve askr sUresi drgrnda iletilen taleplerin reddine, isaretle yaprlan oylama sonucunda, SAL|H OZDEN,

ENVER ERDOGAN, AHMET ULUCA, SERDA BAL YILDIZ, NEDIM DELEN, CEMAL AYDIN, YUSUF

SoKMEN, I/IUSTAFA EROL, HALIL IBRAHIM DOGLARLIOGLU, AHMET UYGAR',Tn red oylarrna kargrlrk oy

gokluou lle karar verildi.

GUNDEMiN 12. MADDES|NiN:
ilimiz merkez Sultanbagr Mahallesi, 65 pafta, 451 ada,84 parsel bolgesinde imar planr deoigikligi

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

verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Sultanbagr Mahallesi, 65 pafta, 451 ada,84 parsel bolgesinde imar planr deoigiklioi
konusunun daha detay| incelenmek uzere imar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan

oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 13. MADDESiNiN:
llimiz merkez Yoncalr Mahallesi,50.K.1.D pafta,206 ada,2 parsel alanrnda imar planr degigikligi

konusunun muzakeresi, olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi

verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yoncalr Mahallesi, 50.K.1.D pafta, 206 ada, 2 parsel alanrnda imar planr degilikligi, daha

detaylt incelenmek Uzere imar ve Bayrndrr[k Komisyonu'na havale edilmesine isaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 14. MADDES|NiN:
Belediye Meclisimizin 02.08.2016 tarih, 261 sayrlr karanyla Siner Mahallesi, J24A11B-124-12D

paftalarda onaylanan 2643,2643_A no.lu amar planr degi$ikligine askr suresi dahilinde yaptlan itirazlartn
degerlendirilmesi konusunun muzakeresi, oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile

birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan m0zakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 02.08.2016 tarih, 261 sayrlr kararryla, Siner Mahallesi, J24A11B-124-12D

paftalarda onaylanan 2643, 2643_A nolu imar planr degigikligine; askr s[iresi dahilinde yaprlan itirazlar,

09.09.2016 tarih, 383'l kayrt nolu dilekgeyle; Siner l\/ahallesi, J24A11B-12A-12D paftalarda onaylanan 2643,

2643_A nolu imar planr degigikligine; askr suresi dahilinde itiraz edilmigti. Ancak soz konusu dilekgeyle ilgili

olarak, 03.'10.2016 tarihli muracaatla; itirazdan vazge9ildigi, dilekgenin ve talebinin geri gekildigi, belirtilmi$tir. Bu
nedenle 09.09.2016 tarih, 3831 kayrt nolu dilekgeyle yaprlan itiraz degerlendirilmemigtir.

01.09.2016 tarih.3703 kavrt nolu dilekce etud edilmistir. S0z konusu dilekgeyle; 1. inci maddede

2954 nolu parselin batt ktsmtnda mevcut Agagkoy yolu oldugu, dogu krsmrnda yeni 15 metrelik yolun aqtldtgtntn
gor0ldu00 , .....ilgili Karayollafl Yonetmeligi geregi hem parselin hem de komgu parsellerin kavsak mesafesini

tQt, 5/s

saglamadrgr, dolayrsryla Afyonkarahisar hiEbir Sekilde parsele girig olanagrnrn
imar planr de$igikli$iyle belirlenen; Ayrrkkalmadrgr, bunu n dUzeltilmesi istendi$i,

mevzuata



Nizam Yengok 45 metre (ticaret + konut) TICK, TAKS: 0.25 KAKS: 1.40 (yaptlagma hakkrnrn % 100 konut
kullanrlabilecegi) min parsel cephe ve derinliginin 40 metre min. parsel buyuklu0u 2000 rn2 lejandlarrnrn aynr
gekilde 1743 ve 2954 nolu parsellerde de uygulanmasr hususlan aqrklanarak, imar planr deoigikligine itiraz
edilmiqtir.

01.09.2016 tarih. 3703 kavrt nolu dilekcenin f inci maddesindeki kolular ile ilqili olarak: lmar planr

degigikligi hakkrnda Karayollafl 14. Bolge MUdUrlUgrinden uygun gorug alrnmrgtrr. Karayolu bolgesinde imar
planr degisikliginde ve degisiklik oncesi yan (toplayrcr) yollar bulunmaktadrr. Parsellerin bulundugu soz konusu
sahada plandaki 15 ve 25 metrelik yollar yan yolla birlegmekte olup; Karayoluyla herhangi bir baolantlsr
bulunmamaktad rr. Yani Karayolundan direk girig soz konusu degildir. Bu nedenle Yonetmelikte belirtilen kavgak
mesafesine zaten bakrlmayacakttr. Agtklanan bu nedenlerden dolayt; 01.09.2016 tarih,3703 kaytt nolu
dilekgenin f inci maddesindeki itirazrn reddine;

01.09.2015 tarih, 3703 kavtt nolu dilekcenin 2'nci maddesindeki konular hakkrnda ise: 1743 ve
2954 nolu parsellerin bulundugu imar adasrnda; imar planr degiSikliginde, 18. Madde imar Uygulamasrna
katrlmayacak olan 1743 nolu parselde "KDKQA ve Ticaret Alanr TAKS; 0.35 Hmax: 8.50 m. (2 kat) Serbest
Nizam" lejandr,yine 18. N4adde imar Uygulamasrna katrlmayacak olan 1745 nolu parselde "Ozel Spor Tesisleri
E=0.30 h: 9.50 Serbest Nizam" lejandr, bu parsellere bitisik 18. Madde lmar Uygulamasr Yaptlacak sahalarda
ise "KDKQA ve Ticaret Alanr TAKS 0.50 KAKS 1.00 Hmax: 8.50 m. (2 kat) Serbest Nizam" teJandtr sahatar yer
almrgtrr. Soz konusu imar adastntn tamamtnda; Aynk Nazam YenQok 45 metre TAKS: 0.25 KAKS:,1.40
(yaprlagma hakklnrn % 100 konut kullan rlabilecegi) , min parsel cephe ve derinligi : 40 metre min. parsel
buyuklugu: 2.000 m2lejandlanyla TiCK (Ticaret +Konut) alanlaflnrn duzenlenmesine iligkin uygulama imar planr
degi9ikligi ve ilgili nazrm imar planr deEigikliginin (UiP-|1877,4 - NiP-1 1878,4) ; 3194 Sayrtr imar Kanunu'nun
8b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUNDEMiN 1s. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Hactazizle( Mahallesa, 2618 ada,214 no.lu parselde mevzii imar plant yaprmr talebi

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

llimiz merkez Hactazizlet lvlahallesi, 2618 ada,214 no.lu parselde mevzii imar planr yaptmt talebi,
dosyasr incelendi, yaptlan gOrU$meler sonucunda;

19.08.2016 tarih, 3555 kayrt nolu dilekge "ilimiz Hacrazizler lvlahallesi, 2618 ada,214 nolu parselde
daha evvel 20161144 no.lu Kutahya Belediye l\4eclisi Karan ile yaptrnlmasr kabul edilmig , ekte bulunan Konut
Amagll Mevzii lmar Plantntn Kutahya Belediye Meclrsince onanmasrnr ve gerekli iglemleran yaprlmasrnr talep
etmekteyim" geklindedir S0z konusu 2618 ada,214 no.lu parsele jlgili Kurum ve Kuruluglardan imar planrna
esas gorugler allnmasl, imar plantna esas jeolojik-.ieoteknik etilrd yaptrnlmasl, ilgili gehir plancrsrna
hazlrlattlfl lmast; parsel alanr miktannrn en az % 39'u olacak gekilde (kamu eline bedelsiz olarak gegecek olan)
kentsel-sosyal{eknik altyapr alanr ayfllmasr, kayrtlanyla, ayflk nizam 2 kat - 5 metre on bahge - 3 metre yan
bahge - TAKS: 0.25 - KAKS: 0.50 - Yengok : 6.50 m. lejandlt Konut Alanr olarak ; mevzii nazlm ve uygutama
imar plant yaptmt igin on izin verilmesi; Belediye Meclisimizin 05.04.2016 larih, 144 sayrl kararryla , uygun
gdrUlmUgtU. Ancak; Beledjye Meclisimizin 01.12.2015 tarih,468 sayrlr karanyla soz konusu bolgede Hacrazizler
Mahallesi Yerlegik Alant ile mevcut imar planh saha arasrnda kalan bolgede, 2619 no.lu ada da dahil olmak
ULete,2617,2618 no.lu adalar bolgesinde 358 hektarlrk alanda; (aynk nizam 2 kat - TAKS] 0.25 - KAKS: 0.50
leiandlt) konut sahalan{icaret alanlarr ile gerekli sosyal ve teknik altyapt (egitim tesrsleri, sosyal ve agtk yegjl,
sagltk tesisleri, sosyal ve kulturel tesisler, lbadet , Teknik Alt Yapt) alanlan olarak lmar planlaflntn haztrlanmast
icin, idaremiz tarafrndan: ilgili Kurum ve Kuruluglardan imar planrna esas gorugler altnmast, imar plantna esas
jeolojik-jeoteknik etud yaptrnlmasr, uygun gorulmus olup, butunsel bir planlama galrgmasr gergeklegtirilecektir
214 no.lu parselde soz konusu mevzii imar planrnrn onaylanmasr halinde pargactl bir yaklagtm getirilerek, plan
biitunlulu bozulacakttr. Bu nedenlerle 19.08.2016 tarih, 3555 kayrt no.lu dilekge ile mitracaat edilen ,

Hacazizlet Mahallesi, 2618 ada,214 no.lu parselde mevzii imar planr yaprmr talebinin, reddine igaretle yaprlan
oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 16. MADDESiNiN:
llimiz merkez Ytldlnm Beyaztt Mahallesi, 18.O.2, 18.O.1, 19.O.3 ve 19.O.4 pafta, 2898, 2899, 2900,

2901 ,2902,2903, 2904 ve 2905 no.lu adalar bolgesinde imar planr de$igikliOi konusunun mUzakeresi, oldugunu
belirten lvleclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprtan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Yrldrnm Beyaztt Mahallesi, '18.O 2 18 0.1, 19 0 3 ve 19 0 4 pafta, 2898, 2899. 2900

plani deol§ ik‖ Oi dOSyasl incelendl, yap an2901. 2902. 2903. 2904 ve 2905 nolu

gorugmeler son ucunda,

`t′

lar bolgesi de imar



05.09.2016 tarih, 3750 kayrt nolu muracaat ile 2903 ada, 6 nolu parsel alanrnda yapr yukseklioinin
arttrfllmasrna iligkln imar planr deoigikligi talep edalmigtir. Uygulama imar planlannda; Ytldrnm Beyaztt Mahallesi,
18.O.2, 18.0.1, 19.O.3 ve 19.0.4 pafta, 2898, 2899, 2900, 2901. 2903, 2904 ve 2905 nolu adatarda Konut Drgr
Kentsel qaltgma Alanr, 2902 nolu adada ise hem Konut DrSr Kentsel Qalrgma Alant hem de Belediye Tesisleri
Alanr yer almtgttr. Talep edilen 6 nolu parsel alanryla ilgili imar planr degigikligi ucretlerinin yatlnlmast, soz
konusu Belediye Tesisleri Alanr ile Konut Drgr Kentsel Qaltgma Alanlaflnda h=6.50 m. le.jandtntn, h=9.50 m. (2
kat) olarak duzenlenmesine iligkin uygulama imar plant degigiktiSinin (UiP-9421,31), 3194 Sayrlr lmar
Kanunu'nun 8b maddesi uyaflnca onaylanmasrna, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 17. MADDES|NiN:
ilimiz merkez Alipaga Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 135 no.lu parsel alantyla ilgili imar plant deOigakligi

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

llimiz merkez Alipaga l\4ahallesi, 6 pafta, 47 ada, 135 nolu parsel alanryla ilgili imar planr degigikligi,
dosyasr incelendi, yaprlan g0rUsmeler sonucunda;

Defterdarlrk Milli Emlak Mudrlrl00Unun 21.09.2016 tarih, 9400 sayrlr yazrsryla; Alipaga Maha esi, 6
patla,47 ada, 135 nolu parsel numarah tagrnmazrn Kutahya Cumhuriyet Bagsavcrh$rna tahsisinin yaptlabilmesi
igin, soz konusu taglnmazdal mevcut uygulama amar planrnda Adliye Hizmet Alant olarak gerekli tadalattn
yaprlmasr, istenmistir. 135 nolu parsel alanlnda, uygulama imar planrnda; yol tarafrnda 3 metre, diger
kesimlerde 1 ve 5 metre bahge alanlr Halk Egitlm Merkezi lejandlr saha bulunmaktadrr. Guney kesimde yol alanr
duzenlenerek, yol taraftnda 3 metre, dioer kesimlerde 1 ve 5 metre bahge alanlt Resmi Kurum Alanl lejandtntn
beljrlenmesi, Resmi Kurum Alantnda Adliye Hizmet Alanr yaprlabilir geklinde plan notunun olugturulmasl,
Serbest Nizam, TAKS: 0.40, KAKS: 2.00, Yenqok:5 kat lejandlarrnrn belirlenmesi yonlerindeki uygutama imar
plant de{igikli$i ve ilgili nazrm imar planr degigikliginin (UlP-9421,32 - NIP-9a22,66)i 3194 Sayrtr imar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca onaylanmasrna; igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.

GUNDEMiN ,I S. MAoDESiNiN:
ilimiz merkez Siner Mahallesi, 17.O.2 pafta, 31 adada, imar planr delisikligi konusunun muzakeresi,

oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakklnda slayt gosterjsi ile birtikte bilgi verilmesinin ardtndan ve
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

ilimiz merkez, Siner Mahallesi, 17.O.2 pafta, 3'1 adada imar planr degiqikligi dosyasr incetendi, yaprlan
gOrUgmeler sonucunda,

20.07.2016 tarih, 3149 kayrt no.lu muracaat etrjd edilmigtir. Siner Mahallesi, 17.0.2 pafta, 1 no.tu
parselin bulundugu, imar planlnda Aynk Nizam - 4 kat lejandl konut alant yer alan 31 adada; ada aytrma
gizgisinin iptaline y0nelik, uygulama imar planr degisiklioinin (UlP-21034,4) ; 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b
maddesi uyarlnca onaylanmastna, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy barliOi ile karar verildi.

GUNDEMiN 19. MADDESiNiN:
llamiz merkez Alipa$a Mahallesi, 6 pafta,47 - 634 ada, 15, 101 ve 132 no.lu parsel alanlanyta itgali imar

planr deoisikligi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakktnda slayt gosterisi ite
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan mljzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimaz merkez Alipaga Mahallesi, 6 pafta, 47 -634 ada,15, 101 ve '132 no.lu parsel atanlanyla ilgili imar
planl degigikligi konusunun daha detaylr incelenmek uzere lmar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine,
igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN 20. MADDESiNiN:
llimiz merkez Ytldlrtm Beyazrt Mahallesl, 18.O.3 pafta, '1356 ada, 1 nolu parsel alanrnda imar planr

degisikligi konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Ba$kant bu konu hakklnda slayt gosterisi lle birlikte
bilgj verilmesinin ardtndan ve yaptlan mi.izakerelerden sonra konuyu oya sundu vel

llimiz merkez Yrldtrtm Beyazrt Mahallesi, 18.O.3 pafta, igSO aOa, 1 no.lu parsel alantnda imar plant
degilikligi konusunun daha detayk incelenmek uzere Imar ve Baytndtrltk Komisyonu'na havale edilmestne
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 21. MADDESiNiN:
llimiz merkez Qalca Mahallesi, 21 pafta, 0 ada,

konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten
verilmesinin ardrndan ve yaprlan

2454 nolu parsel alantnda imar
bu konu hakkrnda slayt gosterisi

planr de0iQikli0
ile birlikte bilgi

VL,

Meclis

oya sundu ve;



ilimiz merkez, Qalca Mahallesi, 21 pafta,0 ada, 2454 nolu parsel alanrnda, imar planr deoiqikli0i
mUracaat dosyasr incelendi, yapllan g0rUgmeler sonucunda;

22.01.2016 tarih, 308 kayrt nolu dilekqe ile Qalca Mahallesi, 21 pafta, 2454 nolo parsel alanrndal
"Demiryolu Yol Kenar Kugagr" alanrndan 10 metrelik yapr yaklagma mesafesinin; iki noktada 6.72 metre ve 6.88
metre olmak uzere daraltrlmasrna iligkin imar planr de0igikligi talebi yaprlmrgtrr. Konu, Belediye Meclisinin
02.02.2016 tarih, 78 sayrlr karanyla; lmar ve Baylndrrlrk Komisyonuna havale edilmigtir. lmar plant degigikligi
talebi; "Demiryolu Yol Kenar Kugagr" alanr ile ilgili oldugundan, Devlet Demir Yollafl lgletmesi 7. Bolge
N4udurlugune iletilmigtir. Devlet Demir Yollan lgletmesi 7. Bolge Mudurlug0nden alrnan 15.03.2016 tarih,
E.156530 sayrlr yazrsrnda, ilgili Daire Bagkanllklan nezdinde Qalrgmalara baglanrldlgr, bu galrgmalann

tamamlanmasrna mtiteakip yazrnrn cevaplandrnlacaor agrklanmrgtrr.

Devlet Demir Yollan lgletmesi 7. Bolge Mudurluounun 28.04.2016 larlh, E.242814 sayrlr yazrsrnda, soz

konusu imar planr degigikligi ile ilgili olarak , planlanan tesis ve projelerin yaprlmasrnda Bilim Sanayi ve Teknoloji

Bakanlrgrnrn 13.11.2014 tarih TS 1 1939/T3 sayllr Mecburi Standart Tebligine gore yanrcr, patlayrcl maddeler ve

can ve mal gUvenligi agrsrndan tehlike olugturacak tesislerde demiryolu emniyeti agrsrndan gerekli gUvenlik

mesafelerine uyulmasl kaydryla uygun gortrldugu, bellrtilmigtir Devlet Demir Yollafl isletmesi 7. Bolge

N4UdUrltigUnUn 22.08.2016 larlh, 447042 sayrlr yazrlarrnda; hiq bir kogul belirtilmeden, sdz konusu qalrgmanrn

yaprlmasrnrn uygun goruldu0U, agrklanmrgtrr. 26.08.2016 tarih, 3638 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. S0z

konusu dilekge ile imar planr degigikli9inin degerlendirilmesi istenmigtir. Yazrlar etud edilmigtir.

Qalca Mahallesi, 21 patla,2454 nolu parsel alanrnda, agrk alan ve bahge mesafeleri azalacaorndan, sdz

konusu imar planr deoigikligi talebinin reddine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 22. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Inkoy Nilahallesi, 0 ada, 5401 parsel bolgesinde, KU9Uk Sanayi Sitesi lejandlr alanda amar

planr degigikligi konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis Baqkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile

birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

liimiz merkez lnkoy Mahallesi,0 ada,5401 parsel bolgesinde, KoQuk Sanayi Sitesi lejandlr alanda imar
planr de0igikligi dosyasr incelendi, yaprlan gorugmeler sonucunda;

inkoy Mahallesi kuzeyi ile 2. OSB alanr araslndaki,5401 nolu parsel bolgesinde, Belediye Meclisimizin

0510412016 tarih, 162 sayrlr karanylai Kuguk Sanayi Sitesi Alanr, Konut Drgr Kentsel Qalrgma Alant, Konut

Alanlan ve kentsel, sosyal, teknik altyapr alanlan olarak imar planlan onaylanmtgtt.
KUgUk Sanayi Sitesi Alanr lejandlr alanrn dogu krsmrnda bulunan 13 adet KUQUk Sanayi Sitesi Alanr

lejandlt alantn, yaprlagma kogullarrnrn sabit tutularak; Keresteciler KugUk Sanayi Sitesi Alant olarak
duzenlenmesi, Saglrk Tes,sa Alanr ve Belediye Hizmet Alanr lejandll alanlann do$usundaki, Genel Otopark Alant

lejandlt alanln kuzeyindeki Keresteciler KuqUk Sanayi Sitesi Alanr olara( di.izenlenen yapr adasrna da ilave

olarak Tl lelandrnrn eklenmesi yonlerindeki Nazrm ve Uygulama imar planr de$igikli{inin (UiP-18660,1 - NiP-

18661,1), 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama

sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 23. MADDESiNiN:
llimiz merkez Parmakoren lvlahallesi, Uydukent bolgesinde Kentsel D0nu90m ve Geligim Proje alant

kapsamrna alrnan tagrnmazlann Ozellegtirme ldaresi Kapsamrna a|nmrg olmasrndan dolayt sattqt

yaptlacagtndan bahsi gegen tagrnmazlann plan durumlannrn iptal edilmeden Onceki haline dond0rulmesi ve

5393 sayrlr "Belediye Kanunu'nun 73. Maddesi'ne gore Kentsel Danugirm ve Gelilim Pro|e Alant'kapsamtndan
gtkafllmasi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile

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

ilimiz merkez, Dumluprnar Mahallesi 429013, 428916, 429112, 430011, 429712, 429611, 429511 , 429411 ,

429214, 429911 Parmakoren Mahallesi 415212,6, 415111. 415411, 4155,t3, 414212, 419511 , 408612, 408413,

413614,4145t1,4148t1,414911,4150t3,1,415912,4083t1,416211,413411,4161t1,408012,407815,4077t1,
4137t1,4075t3,2,1,4156t2,407212,415717,4070t3,4069t2,419611,414113,6,408812,408911,2,4092t1,
4138t3,4,4164t1,4091t2,4090t1,4050t1,4052t1,405411,416511,4163t1,404711,408211,408111,404511
4044t1, 404211,4009/1, 4003/1, 400611,414711,416911,417011,4171t1 Ada / Parsel nolu tagrnmazlartn " lmar
planlannrn iptal edilmeden onceki haljne dondurulmesi ve 5393 sayrlr Belediye Kanununun 73. Maddesine gore

Kentsel Donugum ve Geligim Proje Alanr kapsamlndan grkanlmasr" konulu dosyast incelendi, yaptlan

gOrrigmeler sonucunda;
Ozellegtirme ldaresi kapsamrna alrnan, ilrmiz Dumluprnar l\4ahallesi 429013, 428916, 429112, 430011.

429772, 4296/1, 4295/1, 4294/1, 4292′ 4, 4299/1 Parmaぃ Oren Maha‖ esi 4152/2,6, 4151/1, 4154/1, 4155/3,

rl

414811, 4149t1, 4150t3,1, 415912, 4083t1 , 4162t1 , 413411,



4161t| , 4o8ot2, 407815, 4077 t1, 413711 , 4075t3,2,1 , 415612, 407212, 415717 , 407013, 406912, 419611 , 414113,6,

4088t2, 4089t1 ,2, 4092t1 , 4138t3,4, 416411 , 4091t2, 4090/1 , 4050/1 , 405211 , 405411 , 416511 , 416311 , 4047 11 ,

4082t1.4081t1,4045t1.4044t1,404211,4oo9t1,400311.400611,414711,416911,417011,417111 Ada/Parsel
nolu yaklaqlk 30 ha tagtnmazlafln, "lmar planlannrn iptal edilmeden onceki haline dondurulmesi ve 5393 saylll

Beledlye Kanununun 73. [,4addesine gore Kentsel DonUSUm ve Geligim Proje Alanl" kapsamlndan

grkanlmasrna, igaretle yapllan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 24. MADDESiNiN:
llimiz merkez Siner l\4ahallesi, 15.O.2 pafta,263 ada, 14 nolu parsel alanlnda imar planr degigikligi,

konusunun muzakeresi oldugunu belirten t\4eclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaptlan mi.izakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

ilimiz merkez Siner Mahallesi, 15.O.2 pafta,263 ada, 14 nolu parsel alanrnda imar plant degigikli0i

dosyasr incelendi, yapllan gorusmeler sonucunda;
23.09.2016 tarih, 3939 kayrt nolu mi.lracaat etud edilmigtir. siner Mahallesi, 15.o.2 pafta, 263 ada, 14

nolu parsel alanrnda; imar planr deoigikligi teknik inceleme ucretlerinin yatrnlmasr kaydryla, diger koqullar sabit

tutularak "Fabrika Alant" lejandrnln "Ticari Tesisler" lejandrna donUqturulmesine iligkin; uygulama imar plant

deOigikligi ile naztm imar planr degisikliginin (UlP-11877,5 - NiP-11878,5); 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b

maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirligi ile karar verildi.

GONDEMiN 25. MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 05.01.2016 tarih ve 34 sayrlr karanyla basrlmasrna karar verilen kitaplafln isminin

degigtirilmesi yonUndeki karar tashihi ve Belediyemizce basrlan kitaplafln da0rtrmr ale telif hakkr konusunun

mi.izakeresi, oldugunu belirten l\4eclis Baskanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin

ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

0510112016 tarih ve 34 sayrlr l\4eclis Karan ile basrlmasrna karar verilen Mustafa KALYON'un
"Son Osmanltlar" ile "Selguklu-Germiyan ve Osmanl Eserleri" kitaplannrn isimlerinin "KUtahya'da

Son Osmanh" ve "Kutahya'da Selguklu-Germiyan ve Osmanl Eserleri" olarak de0iStirilmesinei
Belediyemiz tarafrndan bastrfllan ve Gelir Tarifesinde fiyatlan bulunan kitaplafln Resmi Kurum

ve Sivil Toplum Kuruluglanna (STK) ucretsiz tanrtrm amagh gonderilmesine, eser sahiplerine, telif hakkt

odenmediginden dolayr, elliger adet ucretsiz olarak verilmesine ve %40 indirim yaprlmasrna, ihtiyaq halinde bu

kitaplann qogaltrlmasrna, igaretle yapilan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildj.

GUNDEMiN 26. MADDESiNiN:
Belediyemizce protokol ve benzeri hizmetlerde kullanrlan Mobil Tribun Arag Protokol Platformu kurulum

ve hizmetinin, gunluk kira ucretinin belirlenerek Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun muzakeresi, oldugunu
belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemizce protokol ve benzeri hizmetlerde kullanrlan Mobil Tribiln Arag Protokol Platformu kurulum

ve hizmetinin, gunluk kira ucretinin KDV dahil 5.000 TL (Begbin) olarak uygulanmasrna ve Gelir Tarifesinin 15.

Makine lkmal Birimi lg Makineleri Saatlik Kiralan bolumi]ne eklenmesine, isaretle yaprlan oylama sonucunda

oybirli0i ile karar verild i.

GUNDEMiN 27. MADDESiNiN:
KUtahya-Tav$anlr karayolunda, $eker fabrikasrndan Dumluprnar Universitesi'ne kadar olan yolun

sagtnrn ve solunun imara agrlmasr konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakklnda

meclis uyelerine bilgiverdi ve konu meclis uyelerince de muzakere edilerek goruguldu.

Gundem maddelerinin tamamlandrgrnr belirten Meclis Bagkanr, alnan kararlann hayrrll olmasr
temennisi ile 0yelere ve misafirlere teQekkur edip oturumu kapattt.

OmerFaruk DURMAZ
KaupB謂儡 異 nI
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