
BELED|YE MEcLiSiNiN 01.11.2016 TAR|HL| 3.DONEM 10. oLAGAN TOPLANTISINA AiT KARAR OZET|

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddesine lstinaden aiagrdaki gundem
maddelerini gorogmek uzere 3. donem 1o.Olagan '1. Birle9im toplantrsrnr, Belediye Meclis l.Bagkan Vekili Nuri

QETIN' nin Bagkanlr$rnda, 01.11 .2016 Salr gunu Saat 18.30'da iryelerden; 1-Mehmet OZDOGAN, 2-Galip
GULTEKIN, 3-Cafer CIHAT CEYLAN, 4-Banu AKALINOGLU, 5-6mer Faruk DURMAZ, 6-Halit Oguz ATAKAN,
7-Ebubekir ERDoGMU$, 8-Mustafa AYDIN, g-Fatma GUL, 1O-Furkan YILMM, 11-Mehmet Naci PEKCAN, 12-
Ramazan YlLDlRlM, 13-Prnar AKBULUT, '14-Selim DURMM, 1s-Muhammed ikbal GUNDEM, 16- $ule
UYKUN, 17-Salih OZDEN, 18-Ahmet ULUCA, 19- Serda BAL YlLDlZ,2o-Nedim DELEN, 21-Cemal AYDIN, 22-
Yusuf SoKMEN,23-Erol MERCAN, 24-Mustafa EROL, 2s-Ahmet UYGAR, 26-Gulgah ARIKAN AKANDERE
'nin istirakleri ile yaptr.

Qogunlugun bulundu!unu belirten Meclis Bagkanr oturumu agtt.

lzin dilekgesi oldugunu belirten Meclis Bagkanr, Meclis Uyelerinden Murat HASER, Halil lbrahim
DOGLARLI06LU ve Azime Nur AKTAS AKALIN'nrn izin dilekgelerinin okunmasrndan sonra, izinli saytltp
sayrlmamasrnr oya sundu ve izinli sayrlmalanna oy birligi ile karar verildi.

Gi.indeme ilavesi istenilen 6nergeler tek tek okundu ve;
-llimiz merkez inkoy Mahallesi srnrrlannda kalan Kadastro Harici TagIk Arazinin "5393 sayrlt Belediye

Kanununun 73. Maddesine gore Kentsel Donugum ve Geligim Prole Alant" ilan edilmesi,
-ilimiz merkez Borekgiler Mahallesi, 58 pafta, 318 ada, 14-15 nolu parsel alanlannda imar planr

deoiqikligi,
-ilimiz merkez Evliya Selebi Mahallesi, 80 pafta, 2786 nolu adada imar planr degiiikligi konusunun,
-Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarih ve 320 sayrlr kararrnda, llimizde gehir igi ulagtmda faaliyet

gosteren ticari taksilerin, taksimetre ticretlerinin, birim zaman 1 dakikanrn 0,30.-TL, Birim saat iicretinin 18,00.-
TL olacak iekilde, karar tashihinin yaprlmasr,

-ilimizde, Futbol, Boks, Halter, Jimnastik, Atletizm, Bilek Guregi branglaflnda, genqlerimizi kotir

alrgkanhklardan uzaklagttrmak igin hizmet veren, Kutahya Belediye Sporumuzun, 2016-20'17 ytlt harcamalart

iqin 150.000 TL Nakit Yardtm yaptlmast, konulaflnln girndeme alrnmalanna isaretle yaprlan oylama sonucunda

oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 1. MADOES|NiN:
2017 Ytt Performans Butqenin gorUgulmesi konusunun muzakeresi olduounu belirten Meclis Ba9kanl

bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu

oya sundu ve;

5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 41. maddesi ve 5018 sayrl Kamu Mali Yonetimi ve Konkol

Kanunu'nun 9. maddesi gereqince Belediyemizin Stratejik Amag ve Hedeflerine uygun olarak haztrlanan ve

Belediye Encumeninin 25.08.2016 tarih ve 1697 sayrlr karafl ile kabul edilen, Kutahya Belediyesi 2017 Mali ytlt

Performans Programtntn ek'te sunuldugu gekliyle aynen kabulune igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi

ile karar verildi.

GUNDEMIN 2. MADOES|NiN:
2017 Mali Yrlt ve takip eden iki yrla ait Belediye biltgesinin gorugulmesi konusunun mUzakeresi

oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardlndan ve

yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Encumeni'nin 25108/2016 tarih ve 1696 sayrlr karart ile kabul edilerek Belediye Meclisine

havale edilen; Kutahya Belediyesi 2017 Mali yrh ve izleyen iki yrla ait But9esinin daha detayll incelenmek tizere

Plan ve Bi]tce Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN 3. MADDES|NiN:
2017 Nlali Ytlt Belediyemiz gelir tarifesi konusunun muzakeresi olduounu belirten Meclis Bagkant bu

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

sundu ve;

2017 ytnda uygulanacak olan Belediyemiz Gelir Tarifesinin daha detaylt incelenmek uzere Plan ve

Bi]tce Komisvonu'na havale edilmesine tgaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 4. MADDESiNiN:
eamtrca Tabiat Parkt cirig Ucretleri ile Hayme Ana Hanrmlar Lokali Fiyat tarifesinin, Belediyemiz Gelir

tarifesine altnmast konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Baskant bu konu hakklnda slayt gOsterisi ile



igletme ve igtirakler MUdUrlU$U'nnn24.10.2016 tarih ve277 sayrh yazrlarrna istinaden Qamltca Tabiat
Parkr girig Ucretleri, Hayme Ana Hanrmlar Lokali ve Macera Parkr fiyat tarifelerinin aga$tda belirtildi$i gekliyle

aynen uygulanmasrna ve 2016 yrlr gelir tarifesine eklenmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile

karar verildi.

KUTAHYA BELEDIYESI

ⅣlACERA PARKI

SIRA NO TUR TUTAR

1 Hava Bisikleti 5,00 TL

2 Yetiskin Macera Parkuru 5,00 TL

3 Zipline 5,00 TL

4 Trrmanma ve Serbest D0gme Parkuru 5,00 TL

KUTAHYA BELEDlYESI

HAYルlE ANA HANIMLAR LOKALI
SIRA
NO

TUR TUTAR

1
Abonelik (Ayltk) (Spor
S alonu+Havuz+Hamam+ Sauna) 70,00 TL

2 Harici (Haluz+Hamam+Sauna) 5,00 TL

KUTAHYA BELEDIYESI

cAPILICA TABiAT PARKE CiRis
OGRENCI 1.50 TL

SAHIS 2,50 TL

BISIKLET 2,50 TL

MOTOSIKLET 5,00 TL

OTOMOBIL 7,50 TL

KANlYONET 7,50 TL

PIKAP 7,50 TL

MINIBUS 22,50 TL

MHDIBUS 37,50 TL

OTOBUS 75,00 TL

Tarifede belirtilmeven hiikinllerle ilgili olarak

ORMAN KOsKLERi(Ginlik) 30,00 TL

Orman ktigkleri en az7 gtinltik kiraya verilir.
Orman kogklerinde kalanlardan girig ticreti altnmaz.

GUNDEM:N5.MADDES:N:N:
|limiz merkez, Hac!azizler Maha‖ esinde 2618 ada 454 nolu parselde yapllacak olan, 6831 say:|:

Kanunulnun 2/b kadastro i§ lemleri 19in Bilirkisi uye seclmlerinin yapllmasl konusunun muzakeresi o:duounu

belirten Mec‖ s Baskanl bu konu hakklnda slayt gOsterisi lle birllkte b‖ gi verilmesinln ardlndan ve yap!lan

muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kadastro Mudurl10口
inun o3 10 2016   tarih ve 65820641-170.0402-E2163330 say!ll yazllarlna

istlnaden,Kutahya lli Merkez l19eye baoll Hac:azizler Maha‖ esinde 2618 ada 454 nolu parselde yapllacak olan,

6831 Sayll:Kanunuinun 2/b kadastro i§ lemlerinde,kadastro call§ ma alanli9erisinde birlikte gorev yapmak uzere

belirtilen,artlara uygun mahane halk!ndan bilirki§ i secimi konusu incelenmiO olupl

3402 Saylll Kadastro Kanunu[nun,Kadastro eklbl ve komisyonun kurulusu 3 Maddesi`1.¨ 3̈clci"ι s′ θJrrrr

yι rra“セみ′ル油レ′″ι
`risiル

″ル′″ιお′■|ノ rra″髭g′ ″ra/r″ rrrr″ α′gιf θ′め●g″″ャル,″ι αJrr bilirkならぐαル∫rprα  αね″′′″″α

b″″′ィθ■ιlルレgδ″ッノ■ρ″″∫′力αri71″ 力′′
`lripな

加η″ε″″f bilirkなおιf″A.… "hukmo gereoinCe,

Haclzlzler Maha‖ esinde gorev almak uzere Billrki§ l olarak asag!da tt C numarasl ve adi soyadl be‖ rt‖en

maha‖e halklndan kisilerin se9‖ melerine isaretle yapllan oylama sonucunda oy birlioi‖ e karar verildi

Srra No

13544651638

1  1Ahmet BEYP!NAR

2躙 総
i

2び



IMuharrem KOMAcAV

Mustafa KOLGU

13679647148

13784643646

T百

~卜
高高面面瓢戸

~丁~~石
嘉648806

13634648678

cUruoeruiu e. ulooesiHiH:
Belediye Meclisimizin 0411012016 tarih ve 314 sayrlr kararr ile Aragttrma ve Tantttm Komisyonu'na

havale edilen gehrimizde bulunan Mithatpaga Caddesi isminin de$igtirilmesi konusunun mUzakeresi oldu$unu

belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt g6sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan

mlrzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 0411012016 tarih ve 314 sayrlr kararr ile Aragttrma ve Tantttm Komisyonu'na
havale edilen, ilimiz merkezde bulunan Mithatpaga caddesi isminin, $ehit Astsubay Omer HAL|SDEM|R
caddesi olarak degigtirilmesi konusu ile ilgili komisyon raporu Meclisimizce g6rUgulmUg olup;

5393 sayrlr Belediye Kanununun 81. Maddesi ".....deQigtirilmesine iligkin kararlarda ise meclis ilye tam

saytsnm lgte iki goQunluQunun karan arantr." hUkmU geregince Mithatpaga Caddesi isminin, $ehit Astsubay

Omer HALiSDEMiR caddesi olarak de$igtirilmesi igin igaretle yaprlan oylama sonucunda Meclis Uyelerinden,

1-Salih OZOEU, 2- Ahmet ULUCA, 3- Serda BAL YlLDlZ, 4-Nedim DELEN, S-Cemal AYDIN,

6-Yusuf SOKMEN, 7-Erol MERCAN, 8-Mustafa EROL, 9-Ahmet UYGAR, 1O-GUlgah ARIKAN AKANDERE ' nin

(10) red oylarrna kargrhk,

1-Nuri QET|N, 2-Mehmet oZDOGAN, 3-Gatip GULTEK|N, A-Cafer CiHAT CEYLAN, S-Banu

AKALTNOGLU, 6-Omer Faruk DURMAZ, T-Halit O$uz ATAKAN, 8-Ebubekir ERDOGMU$, 9-Mustafa AYDIN,

1o-Fatma GUL, 1 1-Furkan YILMAZ, 12-Mehmet Naci PEKCAN, 13-Ramazan YlLDlRlM,

14-prnar AKBULUT, 1S-Selim DURMAZ, 16-Muhammed lt<Oat GUNDEM, 17- $ule UYKUN' nun (17) kabul oyu

ile (meclls tiye tam say,s, 32 kigi, iigte iki goQunluk 21 kigi) Ugte iki go$unluk sa$lanamadr$rndan dolayt isim

de$igikli$i yapt lamamt gtt r.

GUNDEMiN 7. MADDESINiN:
MUlkiyeti TCDD'ye ait olan llimiz Merkez Yrldrrrm Beyazrt (Vefa) Mahallesinde, toplam 58.866,93 m2

yuzolgumlu tagrnmazlarrn, Rezerv Alanr olarak Kentsel DOnUgUm iglemlerinde kullantlmak Uzere, 5393 Saytlt

Belediye Kanunu'nun l8.maddesi (d) bendine (borglanmaya karar vermek) istinaden; iller Bankast ve/veya

kamuya ait bankalardan Teminat Mektubu ahnmasr hususunda Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na ve

Belediye Encirmeni'ne yetki verilmesi 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;

MUlkiyeti TCDD'ye ait olan ilimiz Merkez Yrldrrrm Beyazrt (Vefa) Mahallesi, 423711,423811,423911,

424011,4241t1,424211,4243t1,4244t1,4245t1,4246t1 ve 424711 parsel numaralt toplam 58.866,93 m2

yUzolgUmlU tagrnmazlarrn Rezerv Alanr olarak Kentsel DOnUgUm iglemlerinde kullanrlmak Uzere, 4.790.000,00.-

TL bedelle; odeme gekli olarak da', %25'i pegin geri kalan tutar 24 ay vadeli (vade fark ilave edtlerek) sattn

alrnmrgttr.
Belediyemiz ile Devlet Demiryollarr igletmesi Genel MUdUrlUgU Afyonkarahisar 7.BOlge MUdUrlU$U

arasrnda 08 A$ustos 2016 tarihinde imzalanan, Devir Protokollrnt]n 3/d. maddesinde "Tagtnmaz bedelinin pegin

ktsmt olan 1.197.500,00.-TL'nin \denmesini milteakip tapu devrininisfenmesl durumunda kalan bedelve faizler

tutan kadar teminailn gOsterilmesi halinde Belediye adrna tapulann devri gergeklegtirilecektir." denildi$inden;

5393 Sayrlr Kanunun'l8.maddesi (d) bendine (borElanmaya karar vermek) istinaden, iller Bankast ve/veya

kamuya ait bankalardan Teminat Mektubu alrnmasr hususunda Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na ve

Belediye Enctimeni'ne yetki verilmesine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 8. MADDESiNiN:
ilimiz Merkez, Qalca Mahallesi, 2487 parsel numaralr tagrnmaztn; 5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun,

Betediye Meclisi'nin gorev ve yetkileri baghkh 18. Maddesi(e) bendigere$ince it fUitti egitim MUdUrlUgU'ne tahsis

edilmesi ile ilgili tUm hususlar ve iglemler igin Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na ve Belediye

EncUmeni'ne yetki verilmesi konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt

gOsterisi ile birlikte bilgiverilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kutahya Vatiti$i lt Miili E$itim Mudurlu$u'nun 27.09.2016 tarih ve E.10318534 sayrlr yazrsrnda; ilimiz

Merkez Qinikent Ozel Egitim ilkokulu-Ortaokulu ve Mesleki E$itim Merkezi Mudurlugu yantnda bulunan ve

mUlkiyeti Belediyemize ait olan, ilimiz qatca Mahallesi 2487 parsSzl numaralt tagtnmaztn; kapalt alan
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olugturmadan okul 0$rencileri ve vatandaglara hizmet etmek amacryla "YagadtQtm Yerin Engeli DeQilim" projesi

kapsamrnda, MUdUrlUklerine tahsisinin yaptlmast talepleri incelenmig olup;

ilimiz Merkez Qalca Mahallesi, 2487 parsel numaralr tagrnmazrn; 5393 Saytlt Kanunun Belediye

Meclisi'nin gdrev ve Yetkileri Baghkh 18. maddesi (e) bendine (tagrnmaz mal altmrna, sailmrna, takagna,
tahsisrne, fahsls geklinin de}igtirilmesinde veya tahsis/i bir taynmaztn kamu hizmetinde ihtiyag duyulmamast

halinde tahsisrn kaldmlmastna; iig yildan fazla kiralanmasna ve sUresl otuz ytlr gegmemek kaydryla bunlar

tizerinde untrlt ayni hak tesisine karar vermek) hukmu gere$ince;

it tvtitti fgitim MUdUrlUgU'ne tahsis edilmesi ile ilgili tUm hususlar ve iglemler igin Belediye Bagkanr Kamil

SARAQOGLU'na ve Belediye EncUmeni'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile
karar verildi.

cUNDEMiN s. MADDESittitt:
ilimiz Merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi 1136 ada,24 parsel no.lu tagrnmaz Uzerinde bulunan ktsmen

yoldan kalan binanrn kamulagtrrma iglemlerinin 5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun l5.maddesi (h) ftkrast hUkmu

ve 2942 I 4650 Sayrlr Kamulagtrrma Kanunu hUkUmleri gere$ince s6z konusu kamulagttrma iglemlerinin 6'nct 5

Yrllrk Kamulagtrrma Programrnln 2016 yrlr dilimine ilave edilmesi konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten

Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan

m[rzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi 1136 ada, 24 parsel no.lu tagrnmaz Uzerinde bulunan
(Yunusemre Mah. Muradiye Caddesi No:70) imar uygulamasr sonucu 1 adet bina ktsmen imar yolunda
kalmaktadrr. Trafigin yo$un olarak aktrgr bu kesimde yol daralmakta olup, trafik agrsrndan ttkantkltklar meydana
gelmektedir. S0z konusu binanrn kamulagtrnlmasr ile konu gOzUlece$inden dolayt;

Agagrda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen tagrnmazlarda yaprlacak iglemlerin, 5393 Saytlt Kanun'un
l5.maddesi (h) frkrasr "Mahalli mlgterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacryla, belediye ve mticavir
alan stnrrlan igerisinde taynmaz almak, kamulagtrrmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek,
fahsls etmek, bunlar Uzerinde untrlt ayni hak fesis etmek." hUkmir ve 2942 I 4650 Saytlt Kamulagttrma Kanunu
hUkUmleri gerelince soz konusu kamulagtrrma iglemlerinin 6'ncr 5 Yrllrk Kamulagttrma Programtntn 2016 ytlt

dilimine ilave edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.
1-5 Yrllrk imar programtntn

a-Program numarast :Ek
b-Baglangtg Tarihi :01 .01.2013
c-Bitig Tarihi :31.12.2017
Toplam Maliyeti: 56.700,00 TL

Senelere gOre yaprlacak iglerin bedel taksimatt
2013 ytlt:-
2014 ytr:-
2015 ytlt:-
2016 yrh: 56.700,00 TL
2017 ytr.-

2-Yaprlacak iglere g6re Odenekler
Kamulagtrrma : 56.700,00 TL

GUNDEMiN 1 O. MADDES|ITIiI.I:
MUlkiyeti Belediyemize ait olan ilimizin muhtelif mahallelerinde bulunan tagtnmazlartn tasarruf

gekillerinin belirlenmesi konusunun muzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakktnda slayt

gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

MUlkiyeti Kutahya Belediyesi'ne ait olan ve a9a$rda mahalle, ada ve parsel numaralart belirtilen

tagrnmazlarrn 5393 Sayrlr Kanunun 18. maddesi (e) bendi (taynmaz mal altmtna, safimrna, takasna, tahsislne,

fahsis gektinin deQigtirilmesinde veya fahsis/l bir taynmazn kamu hizmetinde ihtiyag duyulmamag halinde

tahslsrn kaldtrtlmasrna; ug yildan fazla kiralanmastna ye sUresl otuz ytlt gegmemek kaydryla bunlar ilzerinde
sntrlt ayni hak tesisine karar vermek) hukmu gere$ince, tasarruf gekillerinin belirlenmesi, kat kargtlt$t, yap-iglet

devret modeli, kira kargrltgt yaprm igi, satrg vb. ile ihale edilmesi, gerekli g0rUlmesi halinde Belediyemizce

Srra No Konusu Yeri Y]:] Bede‖ (TL)

1 Kamulagtrrma

Yrldrrrm Beyazrt Mah. 1136 ada, 24 parsel numaralt
tagrnmaz Uzerinde bulunan (Yunusemre Mah.
Muradiye Caddesi No:70) ve imar uygulamast
sonucu krsmen yolda kalan 1 adet binantn
kamulagtrrrlmasr.

2016 56.700,00 TL



gerektiginde anlagma, gartname, sOzlegme ve protokol hazrrlanmasr, imzalanmasr vb. tUm hususlar ve iglemler
igin Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU' na ve Belediye EncUmeni'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan
oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

ARSALAR
S.NO. IMAHALLE

YA cEL

YA cELEBI

YA cEL

CEK

ADA   I PARSEL

2805

1548

274

YUZOLcUMU(M2)
173,00

400,00

269,00

91,00

159

6373

866,00

10. SINER 228 531,76

SINER 227 1092,26

12 SINER 227 10 1.099,42

13. NER 7 15 245,68

14 SINER 7 14 245,15

15. SINER 97 2 4.971,00

VE

SIRA
NO.

MAHALLE ADttPARSEL BLOK KAT B.B.

ALAN(M2)
YAKLAsiK

NET)
N:TEL:G:

巨VLIYA 9ELEBi 603/6 ZEMIN 2 61,00 MESKEN
2 HUSEYIN PAsA 2352/1 C BODRUM 21 1648,42(BRUT 丁lCARI DEPO
3 LALA HUSEYIN PAsA 2270/46 B09 ZEMIN 2 144,40 MESKEN
4 LALA HOSEYIN PAsA 2270/46 B10 ZEMIN 144,40 MESKEN
5 LALA HOSEYIN PAsA 2270/46 B10 1 3 175,30 MESKEN
6 HUSEYIN PAsA 2270/46 B10 5 175,30 MESKEN
7 LALA HOSEYIN PAsA 2270/46 B10 6 13 175,30 MESKEN
8 H∪ SEYIN PAsA 2270/46 Bll ZEMIN 144,40 MESKEN
9 H∪ SEYIN PAsA 2270/46 Bll ZEMIN 2 144,40 MESKEN
10 LALA HUSEYIN PAsA 2270/46 Bll 1 4 175,30 MESKEN

LALA HOSEYIN PAsA 2270/46 Bll 2 6 175,30 MESKEN
12 LALA HUSEYIN PAsA 2270/46 Bll 8 17 175,30 MESKEN

13 LALA HUSEYIN PAsA 2270/46 Bll 9+cA丁 l 19 308,50
DUBLEKS
MESKEN

14 HUSEYIN PAsA 2270/46 B12 3 17 175,30 MESKEN
15 LALA HUSEYIN PAsA 2270/46 B12 4 9 175,30 MESKEN
16 LALA HUSEYIN PAsA 2270/46 B12 5 10 175,30 MESKEN
17 LALA HOSEYIN PAsA 2270/46 B12 6 12 175,30 MESKEN
18 LALA HUSEYIN PAsA 2270/46 B13 3 6 175,30 MESKEN
19 HOSEYIN PAsA 2270/46 B13 4 8 175,30 MESKEN
20 HUSEYIN PAsA 2270/46 B13 7 15 175,30 MESKEN
21 _ALA HUSEYIN PAsA 2270/46 B13 8 16 175,30 MESKEN
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cUruoemix 1 1. MADDEsIr.riN:
llimiz merkez, Gaybiefendi Mahallesi 25 pafta, 553 ada, 47 parselde bulunan dUkkdnrn 6n bahgenin

kullantlabilmesi igin 6n kapatma talepleri konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu
hakktnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

"Gaybiefendi Mahallesi 25 pafta, 553 ada, 47 parselde bulunan d[ikklrun an bahgenin kullanrlabilmesi
igin; tilm kat maliklerin noter onaylt muvaffakil alrnarak, binadan itibaren parsel stntnnt gegmemek koguluyla,
zemin kat veya varsa asma kat taban ddgemesrne kadar kapah alan olugturmayacak gekilde, agilp, kapantr
katlanabilir camh sistemlerle, projelerin estetik kurulu tarahndan uygun gdrhlmesi garttyla ticari amagla
kullanabilif' geklindeki kogulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasrna igaretle yaprlan oylama
sonucunda oybirli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 1 2. MADDESIIIiITI:
llimiz merkez, Yoncalt Mahallesi, 50K1A pafta, 162 ada, 1 parsel alanrnda imar planr deSigikligi

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

ilimiz merkez Yoncah Mahallesi, 50K1A pafta, 162 ada, 1 parsel alanrnda imar planr degigikligi,
mUracaat dosyasr incelendi, yaprlan gOrUgmeler sonucunda;

Aile ve Sosyal Politikalar it nlluOurtugu'ntrn 14.'10.2016 tarih,4354 sayrh yazrsr etUd edilmigtir. Yoncalr
Mahallesi, 50K1A pafta, 162 ada, 1 parsel alanrnda imar planrnda Belediye Hizmet Alanr lejandlr alan
bulunmaktadtr. S0z konusu alanrn Sosyal Tesis Alanr (Huzurevi Yaglr ve Rehabilitasyon Merkezi) lejandlr alana
dOnUgtUrUlmesine yOnelik imar planr de$igikli$inin (UiP-9462,2-NiP-9464,1) ; 3194 Sayrtr imar Kanunu'nun 8/b
maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlisi ile karar verildi.

GUNDEM|N 1 3. MADDESIIIiI.I :

ilimiz merkez, Yoncah Mahallesi, 50K1D pafta, 206 ada,2 parsel alanrnda imar planr degigikligi
konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt g0sterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Yoncalr Mahallesi, 50K1D pafta, 206 ada,2 parsel alanrnda imar planr degigikligi,
mUracaat dosyasr incelendi, yaprlan gOrUgmeler sonucunda;
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08.09.2016 tarih, 3820 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. Yoncalr Mahallesi, 50K1D pafta,206 ada,2
parsel alanrnda imar planrnda Bitigik nizam 2 kat konut lejandh alan bulunmaktadrr. S0z konusu parsel alanrna
T2 (Talebe baglr olarak gerektiginde butun katlan ticari amagla kullanrlabilecek yapr nizamr) lejandr eklenmesi;
"Yapt yodunlugunu dedigtirmemek amactyla, bahQe mesafelei dahilinde zemin ve bodrum katlar yaptlamaz;
plan degigiklidinden anceki imar planlnda belilenen bahge mesafelerine T2 uygulamastnda da aynen
uyulacaktr." plan notu belirlenmesine yonelik imar planr degigikliginin (UlP-9462,3) ;3194 Sayrh imar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.

GUNDEMiN 14. MADDESiNiN:
llimiz merkez, Meydan Mahallesi, 25 pafta, 538 ada, 224 parcel alanrnda imar planr degi$ikligi

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

llimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 538 ada,224 parsel alanrnda imar planr degigikligi, milracaat
dosyasr incelendi, yaprlan gorusmeler sonucunda;

23.08.2016 tarih, 3608 kayrt nolu ve 17.10.2016 tarih, 4325 kayrt nolu dilekqeler etud edilmigtir. Meydan
Mahallesi, 25 pafta,538 ada, 224 parsel alanrnda imar planrnda 5 metre 0n bahqe alanh, Biti9ik nizam 4 kat
konut lejandlr alan bulunmaktadrr. S0z konusu parsel alanrna f2 (Talebe baEh olarak gerektilinde biitiin katlan
ticai amagla kullantlabilecek yapt nizamt) le.iandr eklenmesi: "Yap yogunlugunu dedigtirmemek amaayla,
bahge mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yap amaz; plan deligikliginden 5nceki imar planmda
belidenen bahge mesafelerine T2 uygulamasnda da aynen uyulacaktn" plan notu belirlenmesine yijnelik imar
planr degigikliginin (UlP-9420,65-NlP-9422,67) ; 3'194 Sayrft imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca
onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 15. MADDESiNiN:
llimiz merkez Sultanbagr Mahallesi, 65 pafta, 451 ada,84 parsel bolgesinde imar planr degigikligi

konusunun mUzakeresi olduounu belirten Meclis Ba$kanr 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 deoigikligi,
dosyasr incelendi, yaprlan goriigmeler sonucunda;

23.06.2016 tarih, 2886 kayrt nolu ve 23.08.2016 tarih, 3594 kayrt nolu dilekgeler etud edilmigtir. Sdz
konusu dilekgeler: "...Sultanba Mahallesi, 65 pafta, 451 ada, 84 parselin mali1iyim. Parselime bina yapmak
iQin imar Qap talebinde bulunup gapmt aldtm. imar Qapnda parselimin 34 parselle guyulu oldulu, bu parselle
guyulanarak imar parseli haline gelmesi beliftiyordu. Parselimin 34 parsele komgusu olan, Derebey sokaga olan
cephesi 619l krokisine gAre 5.69 m., koordinatlara g5re 5.59 m. gelmektedir.34 parselde 3 kath bir bina
bulunmaktadtr. Maliki ile gArlgtAgAmde kesinlikle hiQbi konuda ikna edemedim. Binasmm yeni oldugu, ytkmak
niyetinde olmadqtnt, bagka tirlide bu guyulanmanrn olamayacaEtnt taraftma iletti. Yani higbi gekilde benim bu
parselle guyulanmam sOz konusu de,ibir. Magduriyetimin giderilmesi iQin koordinatlara gare hareket ederek
yaptlacak bir imar plan de1iSi4iAi ib ekte krokide de gAsterildidi gekilde yetersiz olan cepheye eklenmek zere
0,41 m. yaklagk 2,05 m2 yoldan ihdas (B), buna karg tk 83 parsele komgu olan kstmdan da 0,63 n. (A)
yaklayk 2,30 m2 yola terk etmek istiyorum. Bu gekilde toplam yol alantnda azalma olmamaktad,r..." Seklindedir.

Sultanbagr Mahallesi, 65 pafta, 451 ada,84 parselin bulundugu alan Koruma Amaglr imar Planr
kapsamrnda Etkilenme GegiS Alanr igerisinde kalmaktadrr. imar planrnda Bitigik nizam 3-4 kat konut lejandli
alan bulunmaktadrr. Talep edilen imar planr degigikliginin yaprlmasr halinde 84 nolu parselin dogu tarafrnda
bulunan yolun genigli$i azalaca$rndan dolayr; Sultanbagr Mahallesi, 65 pafta, 451 ada, 84 nolu parselin
bulunduou bolgede talep edilen imar planr degigikliginin reddine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile
karar verildi

cUNDEMiN 16. MADDES|NiN:
llimiz merkez Bolcek Mahallesi, J23b1Oalc-d pafta,3944 ada, 1 parsel alantnda ilave imar plant ve

degigiklagi konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mi.izakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Bolcek Mahallesi, J23b10a1c-d pafta, 3944 ada, 1 parsel alanrnda ilave imar planr ve
degi$ikligi, dosyasr ancelendi, yaprlan g0rUgmeler sonucunda;

Bdlcek Mahallesi, J23b10a'lc-d pafta, 3944 ada, 1 parsel alanrnrn bir bolumunde imar planrnda park,
PYA (pasif yegil alan), yelil alan, yol, kanal, aoaglandrnlacak alan lejandlr sahalar bulunmaktadrr. Parselin bir
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bolUmUnde ise yururlukte imar planr bulunmamaktadrr. Tavsanlr Karayolu Qevresi ilave Naztm ve Uygulama

imar Planlarr kapsamrnda soz konusu parselin de igerisinde bulundugu bolgeye iligkin imar planrna esas kurum

ve kurulug gorugleri ile jeolojik-.leoteknik etijdler alrnmritrr. Bolcek Mahallesi, J23b10alc-d pafta, 3944 ada, 1

parsel alantnda Botanik Parkr, Park ve yol alanlan duzenlenmesine yonelik ilave imar planr ve degigikliginin
(UIP-22646-N lP-2 2647) : 3194 Sayrft imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca onaylanmasrna igaretle

yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMIN 17. MADDES|NiN:
llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 3396 ada,4 nolu parsel alanryla ilgili imar planr degigikli!i

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 Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 3396 ada,4 nolu parsel alanryla ilgili imar plant deOigikligi

muracaat dosyasr incelendi, yaprlan gorugmeler sonucunda,
Defterdarltk Milli Emlak Mudurlu0un0n 04.10.20'16 latih,9727 sayrlr yazrlannda; Yrldrnm Beyaztt

Mahallesi, 3396 ada, mUlkiyeti Hazineye ait, Milli Savunma Bakanlrgrna tahsisli 4 nolu parsel alantnda, eski

hava hastanesi binastnln 669 sayrh Kanun HUkmUnde Kararname geregi SaQlrk Bakanh$rna devredilmesintn
gerektigi agtklanarak, 13.509 m2 lik bu bdlumun imar planrnda "Saglrk Tesis Alanr" olarak belirlenmesi yonunde

imar planr degisikli0i talebi yaptlmtgttr.

Ytldtflm Beyazlt Mahallesi, 3396 ada,4 nolu parsel alanrnda uygulama ve nazrm imar planlarrnda

"Askeri Alan" lejandl saha yer almaktadrr. 4 nolu parsel alanrnrn soz konusu 13.509 m2 lik bolumunun "Saghk

Tesis Alant" olarak belirlenmesi, 4 nolu parseldekii askeri alanlarda ba!rmstz yaprlagmaya gidilebilmesi veya

talep halinde askeri alanlarrn dioer askeri alanla tevhid edilerek yaprlagmaya gidilebilmesi geklinde plan notu

olugturulmasr, yOnlerindeki uygulama imar planr degigikligi ile ilgili nazrm imar planr degigikliklerinin (UlP-

22648,1-NlP-22649,1) ; 3194 Sayrl imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaptlan

oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEM|N 18. MADDES|NiN:
llimiz merkez Alipaga Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 15 nolu, 634 ada, '10'1 ve 132 nolu parsel alanlanyla

ilgili imar planr degigikligi konusunun muzakeresi olduounu belirten Meclis Ba9kanr bu konu hakkrnda slayt
gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Alipaga Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 15 nolu, 634 ada, 101 ve 132 nolu parsel alanlanyla
ilgili imar planr degigikligi muracaat dosyasr incelendi, yaprlan gdrugmeler sonucunda;

ll Milli Eoitim Mudorlogunun 06.09.2016 laih, E.9524125 sayrlr yazrsrnda; Alipaga Mahallesi, 6 pafta,

634 ada, m0lkiyeti hazineye ait Bakanlrklanna tahsisli 132 nolu parsel alanrnda bulunan; Krlgarslan Lisesi

Alantnda, yeni 6grenci pansiyon binasr yaprm iginin Bakanhklannrn 2016 yalnm programrna alrndrgr

agtklanarak, bu hususla ilgili parselin gtlneyinde ve batrsrndaki '10 metre olan yapr yaklasma srnrrlanntn, 5 metre

olarak degigtirilmesi yonunde imar planr degigikligi talebi yaprlmrgtrr. Defterdarlrk Milli Emlak Mudurlugunun
19.09.2016 tarih, 9315 sayrh yazrsrnda ise; soz konusu 634 ada, '132 nolu parsel numarah Hazine ta9rnmazrntn
ilgili Bakanltgtn talebi uyaflnca tahsis iglemlerinin yaprlabilmesi i9in, mustakil parsel olmasr gerektigi

aqrklanarak, anrlan parselin imar planrndaki 634 ada, 101 parsel ve 47 ada,'15 parsel numaralt olan

tagrnmazlarla guyulu durumunun giderilmesi yonilnde, imar planr degigikliginin yaprlmasr, belirtilmigtir. Milli

Egitim Mudurlu0unun 22.09.20'16 tarih, E.10046342 sayrlr yazrsrnda ; Milli Egitim Mudurlu0une hitaplr

Defterdarltk Milli Emlak Mudurlugunun 19.09.2016 tarih, 9305 sayrlr yazrsryla, 132 nolu parselin; Spor Genel
MUdUrlUgUne ait 1 5 ve 101 nolu parsellerle guyulu durumun giderilmesi hususunun aglklandror belirtilerek, soz

konusu tagrnmazlafln okul alanr iQinde kalmasr istenmigtir. Milli Eoitim Genqlik ve Spor Bakanlrornrn 28.05.1985

tarihli karannda; bahse konu tagrnmazlafln (15 ve 101 nolu parseller) O(aogretim Genel Mtldurlugune spor

salonu yapmak ve mulkiyeti Beden Terbiyesi Genel Mudurlugunde kalmasr kaydryla,49 yrl muddetle intifa

hakktntn verilmesi; uygun gorulmugtur.47 ada, '15 nolu,634 ada, 10'1 ve 132 nolu parsel alanlaflnrn bulundugu

sahada, "Krlrgarslan Lisesi, Lise Spor Salonu" Ie.landlr alan imar planlannda bulunmaktadrr. Bu sahada 1/1.000

olgekli uygulama imar planlan; Bayrndrrlrk ve lskan (Qevre ve $ehircilik ) Bakanlrgrnca 24.Q4.1985 tarihinde

onaylanmrgtr. Soz konusu imar planlannda "Krlgarslan Lisesi, Lise Spor Salonu" fonksiyon alanryla ilgili olarak
gunumuze kadar herhangi bir imar planr degi$ikli0i yaprlmamrgtrr.

Yukanda agrklanan hususlar, halihazrrdaki yaprlagmalar, kadastral durum, imar planryla olugabilecek
parsel durumlan; gOz Ontinde bulundurularak, 47 ada, 15 nolu parselin kuzey bolumunun Lise Alanrnda kalacak
gekilde, her iki alanda da ayfl ayn bagrmsrz yaprla9maya gidilebilmesi igin; "Lise Alanr" ve "Lise Spor Salonu
Alanr'01arak sahalarin duzenlenmesL Lise Alanlnln gu
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mesafelerinin 5 metre olarak degigtirilmesi, "Lise Alanrndat 0grenci yurdu,0grenci pansiyonu, v.b tesisleri
yaprlabilir." geklinde plan notunun olugturulmasr, yonlerindeki uygulama imar planr degigikligi ile ilgili nazrm imar
planr degigiklikleri uygun gorulmug olup (UiP-9421,33-NlP-9422,68) : 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b
maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 19. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Alayunt Mahallesi,3282 ada,57 nolu, 3289 ada, 3 nolu parsel alanlafl bolgesinde ilave

imar planr yaprmr 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 Alayunt Mahallesi, 3282 ada,57 nolu, 3289 ada, 3 nolu parsel alanlafl bolgesinde ilave
imar planr yaprmr, dosyasr incelendi, yaprlan gorulmeler sonucunda;

Alayunt Mahallesi, 3282 ada, 57 nolu, 3289 ada, 3 nolu parsel alanlannrn bulundugu, demiryolu
geqisinin olduou bolgedei Sinigaz A.9 Dooal gaz hatlannrn imar planrndaki 30 metrelik yol alanr drgrnda
gerqekle$tigi tespit edilmistir. Dogal gaz hatlannrn yol alanrnda kalacak gekilde ,3282 ada,57 nolu, 3289 ada, 3
nolu parsel alanlan b0lgesinde, 30 metrelik yolda 4 metre kadar genigletme yaprlmasr y0nUndeki ilave uygulama
imar planrntn (UlP-226521 ; 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birlioa ile karar verildi.

GUNDEMiN 20. MADDESiNiN:
llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 119 pafta, 712 ada,4 nolu parsel alanrnda imar plant

degigikligi konusunun miizakeresi olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Ylldrflm Beyazrt Mahallesi, 'l19 pafta, 712 ada, 4 nolu parsel alanrnda imar planr

deoigikligi, Afyon Yolu Guzel Sanatiar Lise Alanrnrn Geni$letilmesi talebi konusunun daha detaylr incelenmek
uzere lmar ve Bayrndrrlk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.

GUNDEMiN 21. MADDES|NiN:
llimiz merkez Kuman Mahalle Yerlegik Alanr 1/5000 Nazrm ve 1/1000 Uygulama lmar Planr yaprmr

konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Ba$kanr bu konu hakkrnda slayt gosterasi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan milzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Kuman Mahalle Yerlegik Alanr 1/5000 Nazrm ve 'tl1000 Uygulama lmar Planr yaprmr,
dosyasr incelendi yaprlan g0rugmeler sonundai

Sdz konusu Kuman Mahallesi yerlegik alanrnda; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 93 sayrlr
karanyla 1/5000 Nazrm lmar Planr llgili Kurum ve Kuruluglardan gorilg alrnmasr ve lmar planrna esas jeoloJik-
jeoteknik etud yaprlmasr kaydryla, onaylanmrgtr. Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 508 sayrlr kararryla da
yol alanla , ilkdgretim tesisleri, ibadet yeri alanlan, resmi kurum alanlarr, Sa$hk Tesisleri alanr, sosyo-kr.iltiirel
tesis alanlan, belediye hizmet alanlafl, aktif yegil alanlar ve meskun konut bolgesinde bitigik nizam, 3 kat ve
geligme konut bolgesinde ayflk nizam konut alanlan(T.A. K. S: 0.35, K.A.K.S: 1,05, 3 kat), olarak planlanmasrna
yonelik 1/'1000 Uygulama lmar Planr; llgili Kurum ve Kuruluglardan gorug alrnmasr, lmar planrna esas jeolojik,
jeoteknik etod yaprlmasr kaydryla onaylanmrgtr. Bahse konu Nazrm lmar Planlarr ve Uygulama lmar Planlart
hazrrlanrp askr islemi tamamlanmadrgrndan soz konusu planlar yururluge girmemigtir.

Kumafl Mahallesi lmar Planr yaprmr konusu ile ilgili kamu kurum ve kurulu! gorugleri, ilgili dokumanlar,
mUracaatlar, bilgi ve belgeler etLid edilerek plan yaprmr galrgmasrnda degerlendirilmigtir. lmar planrna esas

.ieolojik-jeoteknik etudler yaptrnlmrg olup etud edilmigtir.
Planlama alanr 182.501 m2 ve ongOrulen nufus 2.860 ki$idir. Mahallenin halihazrrda yaprlann yogun

bulundugu bdlgeleri; mahalle yerlegik alanr (nazrm ve uygulama imar plansrz) olarak belirlenerek, Konut ve
Ticaret+Konut bolgelerinde Aynk Nizam (T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.05, 4 kat), Parklar, llkokul Alanr (T.A.K.S:0.50,
K.A.K.S:2.00 Yengok:'16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Saglrk Tesisi Alanr (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00
Yengok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), lbadet Yeri (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yengok:Serbest, Serbest
Nizam), Belediye Hizmet Alanr (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yenqok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Yol alanlafl,
Pasif Yegil Alan v.b lejandh sahalar duzenlenmesi, 18. Madde lmar Uygulamasr yaprlacak alanlann belirlenmesi
ve Kamu kurum ve kuruluglanndan gelen g0rtiglerin plan notlanna aktanlmasr ve planlarda belirtilmesi
yonlerindeki Kuman Mahallesine ait 1/5000 olgekli Nazrm lmar Planr ve 1/1000 olgekli Uygulama lmar Planrnrn
(UlP-22653-NlP-22654) ,3194 SayrI imar Kanunu'nun 8rb maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.



cUNDEMiN 22. MADDES|NiN:
llimiz merkez Enne Mahallesi 108 ada 1 parsel ve 271 ada 1 parsel numaralr alanlarda imar plant

deoisikligi konusunun mozakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu hakktnda slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Enne Mahallesi 108 ada 1 parsel ve 271 ada l parsel numaralt alanlarda imar planr
degigikligi mUracaat konusu gOrUgUldU, yaptlan gdrUgmeler sonunda;

Enne Mahallesi 108 ada 1 parsel ve 271 ada 1 parseller ile ilgili olarak 0511012016 tarih 4107 kaytt
numaralr dilekqe " Ekte beliftilen Anaokulu ve lbadet Yeri Alanlanntn plan tadilafi yap arak yerlerinin
dedigtirilmesini talep ediyorum. Gereginin yaptlmasnt arz ederim." geklindedir.

Enne Mahallesi '108 ada 1 parsel numaralr tagrnmaz 1/5000 Nazrm ve 1/1000 Uygulama lmar
Planlaflnda; Anaokulu KAKS:2.00 Serbest Nizam Yengok:16.50m (4 kat) lejantlr alanda kalmakta olup,271 ada
1 parsel numaralr tagrnmazrn bir bolumunde de imar planrnda lbadet Yeri TAKS:0.50 KAKS:2.00 Serbest Nizam
Yengok:Serbest lejantlr alan bulunmaktadrr. Soz konusu Anaokulu Alanrnda lbadet Yeri TAKS:0.50 KAKS:2.00
Serbest Nizam Yengok:Serbest leJantlr alan, ibadet Yeri lejantlr alanda da Anaokulu TAKS:0.50 KAKS:2.00
Serbest Nizam Yengok:'16.50 (4 kat) lejanth alan duzenlenmesi yonlerindeki 1/1000 Uygulama imar plant
de$igikli$i ile bu Uygulama imar planr degigikligindeki fonksiyonlann nazrm imar planlanna aktarilmast
y6nUndeki naztm imar planr deoisikliginin (UiP-21044,1-N lP-21045.1\, 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b
maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

cUNDEMiN 23. MADDESiNiN:
ilimiz merkez, Evliya qelebi Mahallesi, 77 pafta,603 ada alanrnda imar plant degisikligi konusunun

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

llimiz merkez, Evliya Qelebi Mahallesi, 77 pafla,603 ada alanrnda imar plant degigikligi konusunun
daha detaylt incelenmek tlzere lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaptlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEII,IiN 24. MADDESiNiN :

llimiz merkez inkoy Mahallesi srnrrlarrnda kalan Kadastro Harici Taghk Arazinin "5393 sayrlr Belediye
Kanununun 73. Maddesine gore Kentsel Donusum ve Geligim Proje Alanr" ilan edilmesi konusunun muzakeresi,
olduounu belirten Meclis Ba$kanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve
yaprlan milzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez lnk6y Mahallesi srnrrlarrnda kalan Kadastro Harici Tagltk Arazinin '5393 say Belediye
Kanununun 73. Maddesine g1re Kentsel D1nAgUm ve Geligim Proje Alant" konulu dosyast incelendi, yapllan
g0rUgmeler sonucunda;

5393 Saytlt Belediye Kanununun 73. Maddesinde: "Belediye, belediye meclisi karanyla; konut alanlan,
sanayi alanlan, ticaret alanlan, teknoloji parklan, kamu hizmeti alanlan, rekreasyon alanlan ve her tLirlti sosyal
dona alanlan olusturmak, eskiyen kent ktsmlannt yeniden inga ve restore etmek, kentin tarihi ve kultlrel
dokusunu korumak veya deprem riskine kary tedbirler almak amactyla kentsel d1n1giim ve geligim projeleri
uygulayabilir. Bir alanrn kentsel ddniistim ve geli$im ala olarak ilan edilebilmesi iQin yukanda saylan
hususlardan birinin veya bir kaQtnn gerieklegmesi ve bu alann belediye veya milcavir alan sntrlan igerisinde
bulunmas gaftttr. Ancak, kamunun malkiyetinde veya kullantmtnda olan yederde kentsel danurt)m ve geligim
proJe alant ilan edilebilmesi ve uygulama yapiabilmesi igin ilgili belediyenin talebi ve Qevre ve $ehircilik
BakanlEtnrn teklifi dzerine Bakanlar Kurulunca bu y0nde karar alnmas gad.tr.

Kentsel dAnAgUm ve geligim proje ala olarak ilan edilecek alann; tizerinde yap olan veya olmayan
imarh veya imarsz alanlar olmas, yap y,kseklik ve yodunlulunun belirlenmesi, alantn bityiiklitgiiniln en az 5
en Qok 500 hektar arasmda olmas, etaplar halinde yap abilmesi hususlanntn takdiri mL)nhastan belediye
meclisinin yetkisindedir. Toplam 5 hektardan az olmamak kaydt ile proje alant ile iligkili birden fazla yer tek bi
dAnAgAm alam olarak belirleneb,/,r. " denilmektedir.

6306 saytlt "Afet Riski Alttndaki Alanlan Danugt1rulmesi Hakkndaki Kanun" ve bu kanuna ait uygulama
yonetmelioi kapsamrndaki, 0310812012 tarih ve 3'12-323-324 sayrlr Belediye Meclisi kararlafl ile Kutahya ili
merkezi igerisinde 13 adet Afet Riski Altrnda Alan belirlenmigtir. Soz konusu yakla$rk 500 Ha. Afet Riski
Altrndaki Alanrn donugturtilmesi Bakanlar Kurulunca 17.04.2013(atih ve 201314678 sayrh karar ile onaylanmtg
17 .05.2O13 tarih ve 28650 sayrlr Resma Gazetede yayrmlanarak yururluge girmigtir.

Belediyemizce, Bahse konu 500 Ha. Afet Riski Altrndaki Alanrn yerinde dOnugumon yaprlamayacagt,
yeni dere girzergahlafl ve bazr mahallelerin saolam zeminde konut ihtiyactntn kargrlanabilmesi amactyla, llimiz
inkoy Mahallesi srnrrlannda kalan Kadastro Harici Taglrk alanda 404296,03 m2 ta$rnmazlarrn, 5393 Sayrlr
Belediye Kanunu'nun 73. maddesince, konut alanlan ve deprem riskine kargt tedbirler almak amactyla 'Kentse/
D1nagam ve Geli$im Proje Alant" kapsamrna alrnmasrna ve ilgili Bakanlga muracaafta bulunulmasrna igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.
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GUNDEMiN 25. MADDESiNiN:
llimiz merkez BOrekgaler Mahallesi, 58 pafta, 318 ada, '14-15 nolu parsel alanlaflnda imar ptant

deoigikligi konusunun muzakeresi, oldu0unu belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

ilimiz merkez Borekgiler Mahallesi, 58 pafta, 3'18 ada, 14-'15 no.lu parsel alanlarrnda imar plant
de0iqikligi, dosyast incelendi, yaptlan gorusmeler sonucunda;

Bdrekgiler Mahallesi, 58 pafta, 318 ada, 14-15 no.lu parsel alanlannda imar planrnda Donenler Tekkesi
lejandlr alan bulunmaktadrr. Kutahya Kultur Varlrklannr Koruma Bolge Kurulu'nun 28.10.2016 tarih ve 3585
sayrlr kararr ile, "...taynmazda yap mak istenen demonte Qay oca1ntn yapiacagt alantn plan tadita nn
yaptlarak Donenler Tekkesi ve Park Alam olarak tadil edilmesi..." kararr verilmigtir. Bu nedenlerle Borekqiler
Mahallesi, 58 pafta, 318 ada, 14-15 no.lu parsel alanlannda imar planrnda bulunan Ddnenler Tekkesi lejandtntn
Donenler Tekkesi ve Park Alanr lejandrna ddn0sturulmesi ve 14-15 no.lu parsellerde Planlt Alanlar Tip lmar
Y0netmeliginde Park alanlannda belirtilen kogullann uygulanabilmesine iligkin plan notu olugturulmasrna yonelik
imar planr degigikliginin (UlP-16184,8-NlP-9422,69\; 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca
onaylanmasrna; igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 26. MADDESiNiN:
ilimiz merkez Evliya Qelebi Mahallesi, S0 pafta, 2786 nolu adada imar planr deoigiktigi konusunun

m[rzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakklnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Evliya Qelebi Mahallesi, 80 pafta, 2786 no.lu adada imar plant degigikliga, dosyast
incelendi, yaptlan gOrtigmeler sonucunda;

Evliya qelebi Mahallesi, 80 pafta, 2786 ada,4 no.lu parselin kuzey bd[imii ve soz konusu parselde
bulunan binantn bir ktsmt imar planrnda yol alanrnda kalmaktadtr. Parselde bulunan bina igin yapt ruhsatt
allnmlg olup; halen yapt kullanma izin belgesi alnmamrgtrr. Parselin yol alantnda kalan krsmrnrn Belediyemize
bedelsiz terk edilmesi kaydtylat uygulamada problemlerin yaganmamast amacryla s6z konusu parselde bulunan
ruhsatll bina korunacak gekilde 2786 no.lu adada imar hattrnrn kaydrrrlarak konut alanlnrn yol alantna do6ru
genigletilmesine ydnelik imar planr degi$iklaginin (UlP-9420,66);3194 Saytlt imar Kanunu'nun B/b maddesi
uyannca onaylanmastna, igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUNDEMiN 27. MADDEsiNiN:
Belediye Meclisimizin 04.10.20'16 tarih ve 320 sayrlr karannda, llimizde gehir igi ulaglmda faaliyet

gosteren ticari taksilerin, taksimetre Ucretlerinin, birim zaman 1 dakikantn 0,30.-TL, Birim saat i.icretinin 18,00.-
TL olacak gekilde, karar tashihinin yaprlmasr konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konu
hakktnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarih ve 320 sayrlr karaflnda Kutahya goforler ve Otomobilciler Esnaf
Odasr Bagkanll0r'nrn talebine istinaden, taksimetre i]cretleri ile ilgili birim zaman licreti (1 dk) sehven 0,35.-TL,
birim saat ircreti sehven 1 7,00.-TL olarak kabul edilmigtir.

Birim saatin 60 dakika uzerinden hesaplanmasr gerektioinden sdz konusu birim zaman 1 dakika
iicretinin 0,30.-TL, birim saat iicretinrn ise 18,00.-TL olarak karar tashihinin yaprlmasrna ve ucret tarifesinin
agaglda belirtildi0i gekliyle aynen uygulanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirlagi ile karar verildi.

Fiyat Tarifesi
Taksimetre AcrhS Ucreti 3,00 TL
Taksimetre Km Ucreti 3,OO TL
Birim mesafe Ucreti (100m) O,3O TL
Birim saat Ucreti 18,00 TL
Birim zaman 1 Dk O,3O TL

GUNDEMiN 2s. MADDESiNiN:
llimizde, Futbol, Boks, Halter, Jimnastik, Atletizm, Bilek Guregi branglaflnda, gengterimizi koto

alrgkanlrklardan uzaklashrmak igin hizmet veren, Kutahya Belediye Sporum uzun, 2016-2017 ytlt harcamalarl
igin 150.000 TL Nakit Yardtm yaprlmasr konusunun muzakeresi, olduOunu belirten Meclis Bagkant bu konu
hakklnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve,7 Lt/



llimizde futbol, boks, halter, jimnastik, atletizm, bilek guregi branglannda genglerimizi kdtu
alrskanlrklardan uzaklagtrrmak igin hizmet veren, Kulahya Belediye sporumuzun,2016 - 2U7 y harcamalafl
i9in 150.000 TL nakit yardrmr yaprlmasrna i$aretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

Giindem maddelerinin tamamlandr0rnl belirten Meclis Bagkanr, gaindemin 2. Maddesinde yer alan
ve Plan ve Bi.itge komisyonuna havale edilen, 2017 yrlr baitqe goriigmeleri igin, 2. Birlegim toplantrsrnrn
2'1.11.2016 Pazartesi gfinU, saat 18:30'da yaprlmasrnr oya sundu ve belirtilen tarihte yaprlmasrna oy
birligi ile karar verildi.

Alrnan kararlafln hayrrh olmasr temennisi ile uyelere ve misafirlere tesekki.ir edip oturumu
kapattl.

Belediye Meclis l Baskan Veki‖
Omer Faruk DURMAZ

Kaup
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