
Belediye Meclisimiz; 5393 Saylll Belediye Kanunu'nun 20- maddesine istinaden aşaöldaki oündem
maddelerini görüŞmek üzere 3. dönem 1 1, olağan toplantısı, Belediye Başkanı xamil dnftnçodaÜh;;
BaŞkanl|ğlnda.06.12,2016 Salı günü Saat: 'l8.30'da Belediye Kultür barayı Meclis salonunda,-üyelerden,
1-MEHMET özDoĞAN, 2-NURl çETlN, 3-GAL|P GüLtEKlN, 4-CAFLR cıiei-ceiı-nıı, s-BANUAKAL|NoĞLU, 6-öMER FARUK . DURMAZ, 7-HAL|T oĞuz ernxnıı, a-iauaEKlR 

-enooeıvıÜ-ş,
9-MUSTAFA AYD|N, 1O-FATMA GÜL, 11-FURKAN YlLMAZ, 12-MEHMET NAcl PEKCAN, .13-RAMAZAN
YlLDlRlM, 14-PlNAR AKBULUT, 15-SEL|M DURMAZ, 16-MUHAMMED lKBAL GÜNDEM, ız-şuıe uyxutı,
18-MURAT HASER, 19-SAL|H öZDEN, 2o-AzlME NUR AKTAş AKALıN, 21-AHMET ULUçA, 22-SERDA BALYlLDlz, 23-NEDllu DELEN, 24-oEMAL AyDlN, 2s-yusuİ söxı,ırı.,ı, 26-ERoL ıvıtnönıı, 27-AHMET

.UYGAR, 28-GÜLŞAH ARlKAN AKANDERE'nin iştirakleri ile yapıldı.

Çoğunluğun bulunduğunu beıirten Meclis BaşkanI oturumu açtl.

- 2015 ylll say|Ştay raporunun meclisin bilgisine sunulmasl konusu olduğunu belirtti Ve; Söz konusu
raporun Önceden üyelere gönderildiğini herkesin bu konuda bilgisi olduğunu tekra-r okumaya gerek olmadlğlnl
belirtti Ve bu konuda meclis üyelerinin..görüşü olup olmadığını sordu 96rüş bulunmaması 

'üzğrine 
5393 sğılı

BeledaYe Kanunu'nun 55. maddesi "Denetime ilişkin so-nuçlar kaİuoyİna açıxİnıİ-vİ-İİecıbin bilgisine
sunUlUı " gereğince meclisin bilgisine sunuldu.

lzin dilekcesi oldUöUnU 
_belirten Meclis Başkanı, Meclis Üye|erinden Enver ERDoĞAN, Halil lbrahimDOĞLARL|OĞLU ve Musİafa EROL 'un lzln Ollel<İelerllıin otrn.as,no"n sonra, izinli sayıl|p sayılmamalarını

oya sundu Ve azinli sayllmalanna oy birliği ile karar Verjldi.

Gündeme ilavesi istenilen önergeler tek tek okundu ve;
llimiz merkez BÖlcek Mahallesi, zOK2 pafta, 226 ada,2 parsel alanlnda imar planl değişikljği konusunun

gündeme allnmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar Verildi.

Gündem maddelerine geçildi,

GÜNDEMiN 1.MADDEsi:
_ . .5.393_ §aYlll BelediYe Kanunu'nun 2o.maddesa gereğjnce,21,17 yılı Meclis toplantılarının gün ve saatleraile,BelediYe Meclisinin tatıl ayının belir|enmesi konusunİn m-üzakeresi oldugunu oeıirten Üeİıis eaşkanı bu konuhakklnda slayt gÖsterasi ile birIikte bilgi Verilmesinin ardından ve yapılan- müzakerelerden .onr" konuy, oy.sundu ve;

. 9393 SaYılı BelediYe Kanunu'nun 2o'nci maddesi "Belediye Meclisi ,her ayın ilk haftası, öncedenkararlaŞtlrdlğl günde toplanır. MecliS,. resmi tatile rastlayan gün lerdğ çallşmasına ara verebilir. Belediye Meclisiher yllbir ay tatil kararl alabilia'hükmü gereğince;

,. Meclis toPlant|larlnın aYın ilk hİftasİ; ayın ve haftanın durumuna göre salı günleri yap|lmasına, salıgünleri olmamasl durumunda Perşembe günleri yapılmasına;
BelediYe Meclisimizin tatil aYının TEMMUZ İyı olarak belirlenmesine; lşaretle yapılan oylama sonucundaoy birliği ile karar Verildi,

GüNDEMiN 2.MADDESi:
llimiz Çini sektÖrü üzerinden UNESCo Yarahcı Şehirler Ağlna dahil edilmesi amaclyla, Belediye

BaŞkanlmlz Kamil SARAÇoĞLU, Zafer Kalklnma Ajansıyla birlikte ,lo-17 Arallk 20,16 tarihleri araslnda ABD,nin
Santa-Fe Ve New York Şehirlerine gerçekleştirilecek çallşma ziyareti için, kanuni yolluk harcırahIarlnln
Ödenebilmesi, yurtdıŞlna görevlendarilmesinln yapllabilmesi, konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis
BaŞkanl, bu konu ile ilgili meclis üyelerine bilgi Vererek oHAL kapsamlnda Beledjye Başkanlarının 3 günden
fazla yurtdlşlna çlklşlarlnın gerçekleşemeyeceğinden dolayl bu gundem maddesi geri çekilmiştir,

GüNDEMiN 3.MADDESi:
2017 Yll geÇjci iŞÇi Vizeleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Mecljs Başkanı bu konu hakk|nda

slaYt gÖsterisi ile birlikte bilgi Verilmesinin ardından ve yapılan m0zakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
22,02,2007 tal|h ve 264.42 saYıh Resmj Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren deleoıye ve BağlıKuruluŞları lle Mahalli ldare Birlikleri Norm Kadro lıke ve sİaİoartırnna Öriİ İiİ*t-n_-"lİgin a"gişik 24,üncümaddes'nde, "Beledi|eler Ve mahatti idare birliklerinde kullanülacak geçici iş pozisyontİrı tİ'İurİm ve kurutuşlariÇin norm kadro Standaftları cetvellerinde belirlenen memur norm-kİdro'sİanaİrdı İopİmıİıİ yuzoe yirmisinigeÇmemek üzere bulunacak saY1IJı.n 

|uv?rl_an,ması ve tam yıl esasına göre hesaplanmas/ sonucu adam/ay
1?!:::,?^S_9'?.r:_"!is 

tarafündan Yüllük olarak belirlenir. Oranlarİn hesaplanİasında sÖnucun tam J,ayı çıkmamasıourUmunda bulunan rakam Xenai1!21büYük en_yakın tam sayüya yuvartanarak geçici iş pozisyonu siyısı tespitedillr"' denildiğinden Ve aYrlca 562O Sayılı Kjnunda Ceçici'lşçi Pozisyonlar|nda çalışanların sureı<ıi İşçİ
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Kadrolal]na Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici lşçi Çallştırllmasl iIe Bazl Kanunlarda
Değişiklik Yapllmasl Hakklnda Kanun'un 3'üncü maddesinde;

"(1) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 inci madde kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlarda geçi-
ci iş pozisyonlannda işçi çalıştünlamaz.

c) Belediyeler ile bunlann.mües,Sese Ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmUş
olan Şiketler hariÇ) ve mahalli idare birliklerinde, Betediye Ve Bağlü Kuruluştan ile Mahatti ldare Birtikleri Norm
Kadro llke Ve Standaftlarına Dai Yönetmetiğin 24 ancİ maddes'İ çerç"ueİind" yetxiıi mac|iİnrinden, geçici iş
pozisyon vizesi alınmasü zorunludur. 

.Söz k9nysu vize işlemi yapıliak'sızın geçici işçi çalıştırılamaz ve iernanği
b.ir.öd?!]: yapülamaz." hukmü gereğince, Belediyemiz 

-Iıılemur 
iiorm Kadro-sjyıs,nin i/o io,s, 1ıııxııo=zlszıAdam/Gün) üzerinden hesaPlanmış olan ve 5 ay 29 gün süre ile çalıştırılmak nİere 2017 yılı geçici işçi pozisyon

Vizeleri alünmasl ile ilgili EK'te sunulan Geçici lşçi Viİe Teklifi Cetvelihin aynen kabulüne ıİar&ıe yapı[an oyıjma
sonucunda oy birliği ile karar Verildi,

GüNDEMiN 4.MADDESi:
Taksi durak yerleranan belirlenmesi, taksi duraklarında çallşacak ticari taksi sayllar|nln belirlenmesi,

arttlrllmasl Veya azaltllmasl, ihtiyaca cevap Vermediği tespit edilen taksi duraklarlnln yer değiştirilmesi Veya iptal
edilmesi, ticari taksilere müşteri Ve taksi şoförünOn güVenliğini sağlayacak teknoıo.Ji Jo!rultusunda cihaz
takllmasl, ilimiz ihtiyaÇlan Ve talepleri doğrultusunda durak ihdas edilmesi Ve bununla ilgili ihale yapabilmesi vb.
konularda BeledjYe BaŞkanı ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konularının müzakeresi, olİuğunu belirten
Meclis BaŞkanl bu konu hakkında slayt gösterisi ile binikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan
müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

.. .53.93 SaYlll BelediYe Kanunun 15. maddesinin ( f ve p ) fıkralarında "Kara, deniz, su ve demiryoluüzerinde her taflt| Servis ve toplu taşıma araçlarü ile iaksi s;ayııannı, bi|ot ijcret ve tarieıe|nni zaman vegüzergahlarınü belirlemek: durak yerteri ile karayölu, yol, cadde, sokak, meydan ue oerr"ı yııı,, azerinde araçp_ark yerlerini tespit etmek ve işletmek, iİlg.ttirr.?k veya kiraya vermek; kanunların belediy;elere verdiği trafikd|jzenlem:sinin g^erektirdiği bütin işleri yaiatmek' oenilinekteolr. Bu kanuna istinaden;
llimizin SosYal-kültürel Ve ticari alanlarının artması sonucu vatandaşlar|mızın ulaşım ihtiyaçlarınınkarŞılanmasl iÇin Hayme Ana Hanlmlar Lokalinin orada 1 adet taksi durağının iniıas eoiımeiinJ;
Bu durakta 4 adet taksinIn faaliyet göstermesine,
Burada çallşacak taksilerin pembe renkli olmaslna ve taksi şoförlerinin bayan olmaslna,
I?1.9l Şoförlerjnin g0venliğini, sağlayacak. teknoloji doğrultuİunda araçıarl ciİaz İrİİıİ"r,n, ve gereklatüm tedbİlerin allnmasl şartıyla, işletaImek üzere ihale edijme§-ine,
Tüm hususlarda Belediye BaŞkanl ve Belediye Encümeni'ne yetki Verilmesine işaretle yapllan oylamasonucunda oy birliği ile karar veiildi.

GüNDEMiN 5.MADDESi:
llimiz merkezjnde toplu taŞlmada kullanlIan Kütahya Kart 43 kartlar|nln Ve Vize bedellerinin artlr|Iması

konusunun müzakeresi olduğunu belirten Mec|is Başkanl bu konu hakk|nda slayt gösterisi ile birlikte bilgi
Verilmesinin ardlndan Ve yapılan mOzakerelerden sonra konuyu oya sundu Ve;

. l|imiz merkezinde toPlu taŞlmada kullanılan Kütahya Kart 43 kartlarının ve vize bedellerinin artır|lmasıkonusunun daha detayll incelenmek üzere,Plan Ve Bütçe komisyonu,na navale eoıımesine Çieiıe yapııan
oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GüNDEMiN 6 .MADDESi:
Belediye Meclisinin 01.11.2O16 tarih Ve 341

2017 mali yılı belediyemiz gelir tarifesi konusunun
hakklnda slayt gösterisi jle birlikte bilgi Verjlmesjnin
sundu Vei

saylll kararlyla Plan Ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,
müzakeresa olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu
ardlndan ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya

, . Belediyemizce 2017 ylllnda uygulanacak olan ve ekte sunulan BeIediye Gelir Tarifesinin aynenkabu|üne işaretle yapllan oyıama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

GüNDEMiN 7.MADDESi:
AVruPa Birliği fonlanndan.dezavantajlı gruplar entegrasyonu programı projesine başvuruda bulunu|masıVe Projenin Yürütülmesi için Koordinatör Müdürlük olarak Kujtür;e sosva'İ ıİıeı. İıu'oi,rıu!tİ,"İn g!;"uı"ndirilmesi,

P_roJe kaPsamlnda BelediYe Başkanımız ](amil SARAÇoĞLU, Belediye Bİşkan yardİmcısı ,(ıİ ın.". Enrnğ,
[']!ü! Ye Sosyal lŞler MüdOrü Mehmet ZENC| ve prge harcamaları için Mali Hizmetler Müdürü Mehmet ErdemÖzDOĞAN'nln görevlendirilmesi, bu iş ve ışe.İıel-içİn Ö"noiye Encümeni,ne yetki verilmesa konusununmüzakeresi

Avrupa Bjrliği fonlanndan, !€zavantajll. 9ruplar entegrasyonu programl kapsamında önyargldanistihd€ma, sosYal_değiŞim projesıne başvuruda buluİulması ve oıiprolenin yi.ıruüımesı ıçın ı<oorJinator Müdürlükolarak Kültür Ve SosyaI lşler Müdürluğa'nün görevlendlrilmesine,
Bu proje iÇln Beledlye Başkanı Kimil sARAÇoĞLU adlna Belediye Başkan Yardlmcüsl Ali IhsanERTAŞ'a yetkl Verilmesine,

üCL,
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Bu iş ve işlemler için Kültür ve Sosyal lşler Müdüru Mehmet ZENCl'nin ve proje harcamaları için Mali
Hizmetler Müdürü Mehmet Erdem ÖZDOĞAN'ın görevlendirilmesine ve tüm bu hususlarda Belediye
Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

GüNDEMlN 8.MADDESi:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.MADDES| 1n; fıkrası uyarıca ilimiz merkez Alipaşa Mahallesinde

bulunan Uygun Sokak isminin değiştirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu
hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

llimiz merkezde bulunan Alipaşa Mahal|esi Uygun Sokak isminin değiştirilmesi konusunun daha detaylı
ıncelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy
birliği ile karar verildi.

GüNDEMlN 9.MADDEsi:
Finansmanı Japonya Uluslararası lşbirliği Ajansı (JlCA) tarafından sağlanan ve lller Bankası A.ş.'ce

yürütülen Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi projesi ile ilgili olarak;
Yoncalı Kanalizasyon Sistemi ve Kollektör Hattı Projesi, llıca Kanalizasyon Sistemi ve Paket Arıtma Tesisi
Projesi ve Kütahya Merkez Kısmi Yağmur Suyu Projesi için krediden 84o.317.259,7o Jpy
(sekizyüzkırkmilyonüçyüzonyedibinikiyüzellidokuz JaponYeni) tutarında kullanım yapılmış olup, Belediyemiz ve
lller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü tarafından kabulleri yapılmış olmak|a birlikte; kredinin kalan kısmının
kullanılmayıp, iade edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt
gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Finansmanı Japonya Uluslararası lşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanan ve lller Bankası A.ş.'ce
yürütülen "Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi" ile iigili olİrak;
Belediyemiz ve Banka arasında 21,03.2013 tarihinde 950.0O0.0O0 JPY (dokuzyüzellimilyon Japon yeni)
tutarında 8 no'lu Alt Kredi Anlaşması ve lller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunun 05.o2.2o1s taİin ve 4-47 Ğaytıı
kararı ile 8 no.|u Alt Kredi Anlaşmasına Ek A|t KrediAnlaşması imzalanmıştır.

Alt Kredi Anlaşmaları kapsamında; Yoncalı Kanalizasyon Sistemi ve Kollektör Hattı projesi, llıca
Kanalizasyon Sistemi ve Paket Arıtma Tesisi Projesi ve Kütahya Merkez Kısmi yağmur Suyu projesi
tamamlanmıŞtır. BahsigeÇen işler için krediden 840.317.259,70 JPY(sekizyüzkırkmilyonuçyuzonyedibinikiyuzelli
dokuz JaPonYeni) tutarında kullanım yapılmış olup, Belediyemiz ve lller'Bankası Eskişehir Bölgesi taraİından
kabulleri YaPılmıŞ olmakla birlikte; kredinin kalan kısmının kullanılmayıp, iade edilmesineişaretle lapııan oylama
sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GüNDEMlN 10.MADDESİ:
Mü|kiYeti KütahYa Belediyesine ait olan, llimiz merkez muhtelif yerlerde bulunan taşınmazların tasarruf

Şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt
gÖsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

MülkiYeti KütahYa Belediyesi'ne ait olan ve aşağıda mahalle, ada ve parsel numaraları belirtilen
taŞınmazların 5393 SaYılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, s'atımına, takasına, tahsisine,
fahsıs Şeklinin değiŞtirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde
tahsisin kaldırılmasına; üÇ yıldan fazla kiratanmasına ye süresi otuz yılı geçmemeİ İayaıyıa bunlar üzerinde
sınırlı aYni haktesisine kararvermekl gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesine, satış, kİt karşılığı, yap-işlet
devret modeli, kira karŞılığı yapım işi vb. ile ihale edilmesine, gerekli görülmesi halinde ÖeĞoiyemızce
YaPılmasına, YaPtırılmasına, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb. yapıların on yıla kadar kiraya verilmesine,
gerektiğinde anlaŞma, Şartname, sözleşme ve protokol hazırlanmasİna, imzalanmasına vb. tüm hususlar ve
iŞlemler iÇin BelediYe BaŞkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki veri|mesine işaretle yapılan oylama sonucunda
oY birliği ıle karar verildi' 
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GüNDEM|N 11.MADDESi:
zafer Kalklnma A,iansl, AVrupa Birliği, Büyükelçilikler, Bakanllklar Ve bunlarln dlşlndaki kurumlara

hazlrlanacak projeler kapsamlnda hibe başvurusunda bulunulmasl, bu projeler kapsamlnda kredi müracaatlnın
yapllmasl, projelerjn hazlrlanmasl, imzalaması, proje ile ilgili harcama yapmasl vb, işlemler için Belediye
Başkan Yardlmc|mız Ali lhsan ERTAŞ'ın görevlendirilmesi Ve bu konu ile alakall tüm husustarda Belediye
Encümeni'ne yetki Verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakklnda slayt
gösterisa ile bjrlikte balgi verilmesinin ardIndan ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Zafer Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği'ne başvurulacak projeler için, hazırtanacak projeler
kapsamlnda hibe başVurusunda bulunulmas|na, bu projeler kapsamlnda hibe müracaatlnln yapllmasl için
gerekli iznin Verilmesine;

Gerekli müracaatlarln yapllmaslna, projelerin hazırlanmasına, imzalamasına Ve bunlarla ilgili harcama
yapmasl Vb. işlemler için Belediye Başkan Yardımclsl Ali lhsan ERTAŞ'a yetki Verilmesine Ve bu konu ile alakalı
tüm hususlarda Belediye Encümeni'ne yetki Verilmesine işaretle yapllan oylama sonucunda oy birliği ile karar
Veraldi.

GüNDEMiN 12 .MADDES|:
llimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 674 ada, 242 parselde bulunan dükkanln ön Ve yan

bahçesinin kullan llabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanl
bu konu hakklnda slayt gösterisi ile birlikte bilgj verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu
oya sundu Ve;

"lüimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta,674 ada, 242 parsetde bulunan dükkenın ön Ve yan
bahÇelerinin kullanülabilmesi için; tüm kat maliklerin noter onaylü muvaffaktü alünarak, binadan itibaren pa'rsel
slnlnnl geÇmemek koŞuluyla, zamin kat veya varsa asma kat taban döşemeiine kadar kapatı alan
oluŞturmayacak şekilde, açılüp, kapanür katlanabilir camlı sistemlerle, projelerin estetik kurulu tarafından uygun
görülmesi Şaftıyla ticari amaçla kullanabilif' şeklindeka koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmİJına
işaretle yapllan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

GüNDEMiN 13.MADDES|:
llimiz merkez Meydan Mahallesi 29-32 pafta,5055 parselde bulunan dilkkanün ön Ve yan bahçesinin

kullanl]abalmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresa olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu
hakklnda slaYt gösterisi ile birIikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan mğzakerelerden sonra konuyu oya
sundu vei

' ımiz merkez Meydan Mahatlesi 29-32 pafta, 5055 parsetde bulunan düRkenın ön Ve yan bahçeterinin
kutlanılabilmesi için; tiJm kat malikterin noter onaylü muvaffaktı alınarak, binadan itibarei parsel- sınırını
geÇmemek koŞuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalü alan oiluşturmayacak
Şekilde, aÇılıp, kapanır katlanabilir9am,lü Sistemlerle, pro\elerin eSt;tik kurulu tarafındai uygun görü|mesi şaıİıy|aticari amaÇla ku anabiliı'' şeklindeki koşulun ekli haratada belirtilen alanlarda uyguıanmİsınİ işaretle yapıİan
oylama sonucunda oybiniği ile karar Verildi.

GüNDEMiN 14.MADDES|:
llimiz merkez Ylldırım Beyazıt Mahallesi, 119 pafta, 712 ada, 4 no,|u parsel alanında imar planı

değiŞikliği konusunun müzakeresj olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakklnda slayt gösterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardlndan Ve yapllan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu Ve;

llimiz merkez Ylldınm Beyazıt lüahallesi, 119 pafta, 712 ada, 4 no,Iu parsel alanında imar planı
değişikliği, muracaat dosyasl incelendi, yapılan görüşmeier sonucunda;

ll _Milli Eğitım Müdürlüğünun 21.10.2016 tarih, E.11737976 saylll yazlsl; ".,..,119 pafta, 712 ada, 4
Parselde_ _kaYltll 48.041,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 130/ 160 hisseİi Dİ.ımlupınar Üniversitesine ait olup,
İ;0,00 90 T2 li! __a]!l'! Spor Lisesi Alanı olarak Müdürlüğümuze tahsis edildiğine ilişkin Dumlupınİr
Universitesinin (04.02.2015 tarih, 05 sayılı) Yönetım Kurulu Karaİ yazımız ekinde gönd;rilmiştİr_ Ekli imar pıanı
örneğindeki Yurt Tesisleri Alanı olarak görülen kısmın çıkartılar;k Dumlupınar Üniversiteİj yönetim Kurulu
doğrultusunda verilmesi kararlaştlrllan 5,00o, O0 m2 alanln mevcut Anadolu büzel Sanatlar Lisesi alanlna dahil
edilmesi Ve Ressam Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi yerj olarak imar planl değişikliğinin yapllmaslnl .,"
şeklandedir,

. Ylldlrlm BeYazlt Mahallesi, 1'19 pafta, 712 ada,4 no,|u parsel alanInda; "Yurt Tesisleri Alanı"nın
katülarak "Anadolu Güzel sanatlar Lisesi"nin "Güzel Sanatlar Lisesi" olarak beIjrlenmesi, belarlenen ,,Güzel
sanatlar Lisesi"nin; "Kredi Ve Yurtlar Kurumu Yurt Tesisleri" alanlna kadar, "Yurtlar Kurumu sosyal Tesisleri"
alanlnda geniŞletilmesi, 3 Ve 7 metrelik yapl yaklaşma mesafelerinin iptaI edilerek güneydoğu bölümünde 7
metrelik yap| yaklaşma mesafesinin düzenlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planidegişikligi ile ilgi|i nazım
imar Planl değiŞik|iğinin; 3194 Sayılı lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmjsİna'İşaretl6 yapııan
oylama sonucunda oy birliğa ile karar Verildi.
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GÜNDEMiN 15.MADDEsi:
llimiz merkez Ylldlrlm Beyazıt Mahallesi, 18.o.3 pafta, ,l356 no.1u adada imar planI değişikliği

konusunun müzakeresi oIduğunu belirten Meclis Başkanl bu konu hakklnda slayt gösterisi ile birlikte bilg'
Verilmesanin ardlndan ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz merkez Ylldırlm Beyazlt Mahaİlesi, ,l8.o.3 pafta, 1356 no.1u adada imar planl değişikliği müracaat
dosyasl incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

Ylldürlm Beyazlt Mahallesi, 'l8.o.3 pafta, 1356 ada, ,l no.1u parsel alanlnda; ada ay|rma çizgisinin iptal
edilmesine ilişkin imar planl değişikliği müracaatl, 15.08.2016 tarih, 3492 kayft no.|u dilekçe ile yapılmıştır,

Söz konusu, amar planlnda Ayrlk Nizam - 4 kaI 12 konut lejandl bulunan 1356 adada, ada ayırma
Çizgisinin iptal edilmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı lmar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verlldi,

GüNDEMiN 16 .MADDEsi:
llimiz merkez Y|ldlrlm Beyaz|t l/ahallesi; 18.o,4 pafta, 1337 ada, 11 no.1u, 17,o.4 pafta, 1329 ada, 3

no.lu, 18.0.1 Pafta, 2651 ada, 1 no.lu, Saner Mahallesi; 17.P,3 pafta,56 ada, 5 no.1u, parsel alanlanyla ilgili imar
planl değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten l\4eclis Başkanl bu konu hakklnda slayt gösterisi ile
birlikte bilgi Verilmesinin ardından ve yapılan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu Ve;

llimiz merkez, Ylldlrlm Beyazlt Mahallesi; 18.o,4 pafta, 1337 adi, 1i no.|u, 17.o.4 pafta, 1329 ada,3
no.1u, 18.0,1 Pafta, 2651 ada, 1 no.|u, Siner Mahallesi; 17.P3 pafta, 56 ada, 5 no.|u, parsel alanlarıyla ilgili
imar planl değişikliği, müracaat dosyasl incelendi, yapllan görüşmeler sonucunda;

Ylldlrlm Beyazlt Mahallesi, 18.o.4 pafta, 'l337 ada, 11 no,|u, parsel alanı bölgesinde imar planlnda park
Ve yol alanlnda kalan bina bölümünün olduğu sahanlni jki alternatif şeklinde parsel alanına dahil edilmesi,
karşlllğlnda Ylldlr|m Beyazlt Mahallesj; 17.o.4 pafta,1329 ada, 3 no.1u, 18.o.1 pafta, 2651 ada, ,l no.1u, siner
Mahallesi, 17,P3 pafta,56 ada,5 no,lu parsel alanları, ilgili bölümlerinin trampa edilmesa, verilmesine ilişkin
müracaatlarl içeren; 28.10.2016 tarih,4505 kaylt no.1u dilekçe Ve ekleri etüd edilmiştir.

Mevzuat gereği, kaldlrllan park Ve artan yoğunluk karşlllğ| aynI bölgeye hitap edecek şekilde park,
sosyal donatl alanı ayrılması zorunlu olup, 1'l no,1u parsel alanl bölgesinde park alanlnln azalmaslyla, plan
bütünlüğü bozulacaktır. 11 no.|u parsel alanındaki mevcut binanın ruhsatı olmad|ğı, görülmüştür. Bu'bölgede
3194 sayılı lmar Kanunu'nun 18, Maddesine istinaden lmar Uygulaması tamamlaİnaĞl, parjelasyon planlan
kesinleşmişti, Açlklanan bu nedenlerden dolayl, söz konusu imar planı değişjkliğinin reddine işaretle yapllan
oylama sonucunda oy birljği ile karar Verildi.

GüNDEMiN 17.MADDESl:
Ilimiz merkez Siner lvlahallesi, 158 ada, ,l no.1u parsel alanlnda imar planl değişikliği konusunun

müzakeresa oIduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakklnda slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Siner Mahallesi, 158 ada, 1 no-|u parsel aıanında imar planl değişikliği konusunun daha
detayll incelenmek üzere lmar ve BaylndlrlIk Komisyonu'na haVale ediImesine işaretle yapılan oylama
sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GüNoEMiN 18.MADDESi:
llimiz merkez Ylldlrlm Beyazlt Mahallesa, 18.Ö,1 pafta, 2654 ada,3 no.1u parsel alanında imar planl

değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakklnda slayt gösterisi ile birlikte
bilgi Verilmesinin ardlndan ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu Ve,

llimiz merkez Ylldlrlm Beyazlt Mahallesi, 18,Ö,1 pafta, 2654 ada,3 no,1u parsel alanlnda imar planl
değişikliği konusunun daha detaylI incelenmek üzere lmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine
işaretle yapllan oylama sonucunda oy birliği ile karar Verildi.

GüNDEMiN 19 .MADDESi:
llimiz merkez Ylldlrlm Beyazlt MahalIesi, 91 pafta, 560 ada, 5 no,1u parseI alanlnda imar planI değişikliği

konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakklnda slayt gösterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimlz merkez Yıldlrım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 560 ada, 5 no.1u parsel alanlnda imar planl değjŞjkliğa
konusunun daha detayll incelenmek üzere lmar Ve Baylndlrllk Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan
oylama sonucunda oy barlaği ile karar Verildi.

GüNDEMiN 20.MADDESi:
llimiz merkez Hac] azizler (1O0. yıl) Mahallesi, 2618 ada, 5o1 no,|u parsel alanlnln imar planlarlna

alınması konusunun müzakeresj olduğunu belirten Meclis Başkanl bu konu hakklnda slayt gösterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardlndan Ve yapülan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu Ve;

|limiz merkez Haci, azizler (1OO, yıl) Mahallesi, 2618 ada,5o1 no.|u parsel alanlnln imar planlarlna
allnmasl konusunun daha detayl| incelenmek üzere lmar Ve Bay|ndlrllk Komisyonu'na havale edilmesine
işaretle yap|lan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.o- ,,,d 4



GÜNDEMiN 21.MADDES|:
llimiz merkez Hacl azazler Yolu üstü, 2618 ada, 467 ve 468 no,|u parsel alanlarının imar planlna

allnmasl konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanl bu konu hakklnda slayt gösterisi ile birlikte
bilgi Verilmesinan ardından Ve yapllan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu Ve;

llimiz merkez Hacı azizler yolu üstü, 2618 ada, 467 ve 468 no.|u parsel alanlarlnln imar planlna
alınması konusunun daha detaylı inceIenmek üzere lmar Ve Baylndlrllk Komisyonu'na haVale edilmesine
işaretle yapllan oylama sonucunda oy bjrliği iIe karar Verildi.

GüNDEMiN 22.MADDESi:
llimiz merkez Çadırkent Ve konteyner kent alanlarlnln

müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakklnda
ardından Ve yapllan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

imar plan larında belirlenmesi konusUnUn
Slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin

llimiz merkez Çadlrkent Ve Konteyner kent alanlarlnln imar planlarlnda belirlenmesi konusunun daha
detaylı ince|enmek üzere lmar.Ve Baylndlrllk Komisyonu'na havale edilmesane işaretle yapllan oylama
sonucunda oy birliği ile karar Verildi.

GüNDEMiN 23.MADDESi:
Ilimiz merkez Ylldlrlm Beyazlt Mahallesi, 1342 ada çevresinde imar planl değişikliği konusunun

müzakeresi olduğunu belirten l\ıleclis BaşkanI bu konu hakklnda sIayt gösterisi ile barlikte bilgi verilmesinin
ardlndan Ve yapllan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu Ve;

llimiz merkez Ylldlrlm Beyazüt Mahallesi, 1342 ada çevresinde imar planl değişikliği konusunun daha
detaYll incelenmek üzere lmarve Bayındırlık Komasyonu'na havale edilmesin'e işaretı6 yap|İan oylama
sonucunda oy barliği ile karar Veraldi.

GÜNDEMiN 24.MADDEsi:
llimaz merkez Siner Mahallesi, 17 .P.4 pafta, 60 ada, 3 no.1u parsel alanında imar planl değişikliği

konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakklnda slayt gösterisi ile birlikte bilgi
Verilmesinin ardlndan Ve yaplIan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu Ve;

llimiz merkez siner Mahallesi, 17 ..P,4 paf\a, 60 ada, 3 no.1u parsel alanlnda imar planı değişikliği
konusunun daha detayll incelenmek uzere lmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine'işaretle yapııan
oylama sonucunda oy birliği ile karar Verilda,

GüNDEMlN 25.MADoESl:
llimiz merkez Civli Mahalle Yerleşik Alanl 1/5000 Naz|m ve 1/1000 Uygulama lmar Planı yapımı

konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakklnda slayt gösterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardlndan ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu Ve;

llimiz merkez, Civli Mahalle Yerleşik Alanı 1/5000 Nazım ve 1/10OO Uygulama lmar planı yapımı,
dosyasl incelendi yapllan 9örüşmeler sonunda;

SÖz konusu civli Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisim lzin 02.o3.2012 tarih, 96 sayılı kararıyla
1/5000 Nazım lmar Planı llgili Kurum ve Kuruluşlardan görÜş alınması ve imar planına esas 1eolo1ıı<-1eoteıhiketüd, yapl]masl kaydlyla, onaylanmlŞtl. Belediye Meclisimizin 03.12.2o13 tarih, 507 sayılı 'karaiıyla da yol
alanlan, ilköğretim tesisleri, ibadet yeri alanlarl, resmi kurum alanlarl, Sağlık Tesisleri alanı, sosyo-kultureı tesis
alanları, belediye hizmet alanlarl, aktif yeŞjl alanlar Ve meskun konut bölğesinde bitişik nizam, 3'kat ve gelişme
konlt bölgesinde ayrlk nizam konut alanlarl(T.A. K.s: o.35, K,A,K.S: 1,05,3 kat), oljrak planlanmasına yönelik
1/1000 UYgulama Imar Planı; İlgila Kurum ve Kuruluşlardan görüş alInması, lmar planına esas jeolojik, 1eoteı<niketüd YaPllması kayd|yla onaylanmıştı. Bahse konu Nazım [mar Planları ve Uygulama lmar pİanları hazırlanıp
askı işlemi tamamlanmadlğ lndan söz konusu planlar yürürlüğe girmemiştir,

Civli Mahallesi lmar PIanı yapımı konusu ile ilgili kİmu kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili dokümanlar,
müracaatlar, bilgi Ve belgeler etüt edilerek plan yapımı çalışmasında değerlendirilmişİir. lmjr planına esas
jeolojik-jeoteknik etütler yapt|rllmlş olup yerleşime uygun olmayan alanlara rJstlan ılmamıştır.

Planlama ala 212.299 m2 Ve öngörülen nüfus 2.590 kişidjr. N4ahallenin halih-azırda yapllarln yoğun
bulunduğu bÖlgeleri; mahalle yerleşik alanı (nazım ve uygulama imar plansız) olarak belirlenerek, Konuİ ve
T]c9r9t_ + Konut bölgelerinde Ayrlk Nizam (T.A.K,S:O2s, r.n,x,s:i.os, + ta0, Parklar, İlkokul alanı
(T.A.K.S:0.50, K.A,K.S:2.00 Yençok:16,5Om 4 kat, Serbest Nizam), Sağlık Tesjsi Alanları (T.A,K,S:o.50,
K,A.K.S:2.00 Yençok:16,50m 4 kat, serbest Nizam), lbadet Yeri (T,A,k.S:o.50, K,A.K.S:2.0O Yençok; Serbest,
serbest Nizam), lrezarllk Alanı, Yol alanlar|, pasif yeşil alan, ağaçland lrllacak alan vb. lejindll sahalar
düzenlenmesi, 'l8. Madde Imar Uygulaması yapılacak alİnlann belirlenmesa ve Kamu kurum ve kuruluşlarından
gelen görüşlerjn plan notlarlna aktarıImasl ve planlarda belirtilmesi yönlerindeki civli Mahallesine ait 1/5000
ölÇekli Nazlm lmar Planı ve 1/1OOO ölçekli Uygulama lmar P|anının, 3İ9+ Sayııı lmar Kanunu,nun 8/b maddesi
uyarlnca onaylanmaslna işaretle yapllan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi,
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GüNDEMiN 26.MADDESi:
llimiz merkez lnköy Mahallesl, 5474 no.1u parselde imar planl değişikliği konusunun müzakeresi

olduğunu beli(en Meclis Başkanü bu konu hakklnda slayt gösterasi ile birlikte bilgi Verilmesinin ardlndan Ve
yapllan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu Ve;

llimiz merkez, lnköy Mahallesı, 5474 no.|u parselde amar planI değişikliği konusu göruşuldu, yapılan
görüşmeler sonunda;

Emlak Ve lstimlak Müdürlüğ0 taraflndan MOdurluğumüze iletilen yazü; "llimiz lnkoy Mahallesi 5474
numaralı parselde Milli Emlak tarafından'Bu taşınmaz, devir amacl Veya devreden idarenan izni d|şlnda başkaca
bir kamusal amaçla kullanllamaz. Aksi takdirde devreden idare, 2942 say|ll kanunun 23. Maddesi uyarınca
taşlnmaz mall geri alabilir.' şerhi konulmuştur. MillI Emlak Müdürlüğünden allnan 08,11,2016 tarih 10576 saylll
görüş ile bu şerhin 5305 numarall parselin ifrazl ile oluşan 5475 ve 5476 numarall parsellerden kaldlrllmasl Ve
ifraz edilmesi düşünülen meai imar planlna göre ototerminal Alanl (ototerminal oteli Bölümune) aktarılmamasl
uygun görülmüştür. Bu nedenle 5474 numara| parselin mer'i imar planlnda ototerminal Alanl (ototermanal oteli
Bölümü) klsmlnln, 05.10,2016 tarih 989 saylll imar çaplnda bulunan 01.11.2011 tarih 463 sayllı Beledaye Meclisi
kararlnda geçen ifraz yapllmadan ototerminal alanl (ototermjnal oteli Bölümü) ayrllması ifadesinden dolayl ifraz
yapllamamasl, ihaleye çıkllmasl, ruhsat, teşVjk Vb. AlInabilmesi için slklntl oluşturduğundan bu plan notunun
değiştarilmesi Ve imar çaplnln Müdürlüğümüze gönderilmesi..." şekljndedir.

lnköy Mahallesi, 5474 no,|u parsel alanl; 1/1oo0 öIçekli Uygulama lmar Planında, ototerminal Alanı,
ototerminal Alanl (ototerminal oteli BölOmü) HmaX:1o kat, ifraz yapllmadan 7.487 m2, A-LPG (ototerminal
Alanı dahilinde Akaryakıt-LPG-Otogaz Satış lstasyonu Bölümü, Hmax:8.50,2 kat, itraz yap|lmadan maksimum
6.160 m2 lejandlı alanda kalmaktadlr,

lfraz yapılarak ta uygulamanln yap|labilmesa amaclyla, lnköy Mahallesi, 5474 no,|u parsel alanlnda
bulunan; ototerminal Alanl (ototerminal oteli Bölümü) lejandll alandaki "ifraz yapllmadan 7.487 m2" plan
notunun kaldtr|larak ototerminal Alanl (ototerminal otell Bölümü) şeklinde duzenlenmesi Ve A-LPG
(ototerminal Alanl dahilande Akaryaklt-LPG-otogaz Satış lstasyonu Bölümü) lejandll alandaki "ifraz yapılmadan
maksimum 6.160 m2" plan notunun kaldlrllarak, A-LPG (ototerminal Alanl Akaryaklt-LPG-otogaz satlş
lstasyonu Bölümü) şeklinde düzenlenmesi yönlerindeki, 1/1oO0 ölçekli Uygulama lmai Planı değişık-liği ve bu
plan değaşikliklerinin nazlm imar planlna da aktarllması yönlerindeki 1/5000 öIçekli Nazım lmar Planı
değaşikliğinin, 3194 Sayıl| lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama
sonucunda oy barliği ile karar verildi,

GüNDEMiN 27.MADDESi:
llimiz merkez Kirazplnar lüahallesi, 145 ada 3 parselde imar planl değişikliği konusunun müzakeresi

olduğunu belirten Meclis Başkanl bu konu hakklnda slayt gösterasa ile birlikte bilgi Verjlmesinin ardlndan Ve
yapllan müzakerelefden sonra konuyu oya sundu Ve;

llimiz merkez, Kirazpınar Mahallesi, 145 ada 3 parselde imar planı değişikliği, konusu 9örüşüldü,
yapllan görüşmeler sonunda;

23.11.2016 tarih,4901 kaylt no.1u dilekçe; "Kütahya ili, l\ilerkez ilçesi, Kirazplnar Mahallesi, J23BO4A4C
Pafta, 145 Ada, 3 numaralı Parselin malikiyim. Mevcut yapl adasl üzerinde özel bir yurt binasü yapmak
istemekteyiz. YURT-KUR ile aramlzda yapmış olduğumuz protokole istinaden projelerimizi hazlrlamaktaylz.
Anlaşmamız gereği, YURT-KUR şartname maddeleri bizi TlP odalar ve TlP planlar yapma konusunda
zorlamaktadlr. Bu tip planlar açlslndan komisyonunuzdan bazl taleplerimiz olacaktlr, Bunlar aşağldaki gibidir;

1- Mevcut yapl adamızda yapllaşma katsayllarl; TAKS:0.35, KAKS:1,05 olarak belirlenmiştir. Bu
değerlerin TAKS:0.375, KAKS;1,50 olarak yeniden düzenlenmesini istemekteyaz, Bunun sebebi; TlP plan
olduğumuz için taban alanlmlzla ara katlarlmlz aynl metrekarededir Ve çlkma yapamamaktayız, TAKS KAKS
oranının Y, olarak korunmasınl istemekteyiz, Artan yoğunluk mjktarlna karşıl|k, EK'te tapu fotokopisi bulunan
parselimizden hesaplarünlz doğrultusunda gerekli kesintinin yaplIarak, Kütahya Belediyesine bedelsiz olarak
terkini yapacağlmlzl beyan ederiz.

_ 
2- Yapı adamızın lejantl "Konut Alanl" olarak geçmektedir. Bunun duzeltilip, "Sosyal ve Kultürel Tesis

Alanı (Özel Yurt-Ticari Tesisle0" olarak değiştirilmesini talep etmekteyiz.
3- Kat yüksekliklera konusunda yine YURT-KUR'un şartnamesindeki kat yukseklikleri sınırlamasına

uygun olarak, Hmax=16 mt talep etmekteyiz. (Planlarlmlzda 1, Bodrum katımlz otoparktlr Ve 2 mt subasman
yüksekliğinden faydalanmaktaylz.)

4- Planlarlmlz doğrultusunda tasarladlğımlz, bloklarlmlzln yerleşimini gösterir Vazayet planlmlz EK'tedir,
YURT-KUR şartnameıerine uygun olarak tasarladlğlmlz kütlelerimiz ya adamlza plandaki gibi yerleşmektedir.
Kendi yapl adamlz içerisinde, parka bakan ana yol taraflnda 12 mt civarlnda çekme mesafesi blrakma
sebebimiz; ileriye dönük açlk hava aktivitelerimizi bu alanda yapmayl düşünmekteyiz, Bu sebeple bloklarlmlzln
herhangi bir yönde çevrilmesi Veya döndürülüp yerleştirilmesi mümkün olmamaktadlr. EK'teki kotlu krokiye göre
binalarlmlz Ve arsamlz ana yol kotunun çok altlnda kalmaktadlı Böylelikle ana yola slfır yak|aşlmda olan
Adamız, ana yoldan tam anlamıyla faydalanamamaktad lr. Bu sorunu aŞabilmek adlna, subasman kotumuzun
park taraflndan geçen ana yol üzerinden Verilmesini Ve bunun yeni çlkacak çaplmlza iŞIenmesini talep
etmekteyiz. Böylelikle ana yoIdan, yurt binamlza giriş çlklşlan rahatllkla yapabileceğiz, Ayr|ca, yerleşim planında
gördüğ0nüz üzere çekme mesafelerine uyularak bloklarlmlzl yerleştirdiğimiz takdirde iki bina arasl çekme
mesafelerimizde slklnh yaşamaktaylz. Bu iki konu ile ilgili
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mesafelerimizin de yenı çıkarllacak olan çaplmlza işlenmesi konusunu komisyonunuzun takdirine blraklyoruz,
Gereğinin yapllmast..." şeklindedir

llgi dilekçe Ve ekleri etüd edilmiştir, Kirazpınar Mahallesi 145 ada 3 parsel numaralı taşlnmaz 1/1000
Uygulama lmar Planında Konut Alanı Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS:0.35, KAKS:,1.05, 5 metre ön bahçeli, 3 metre
yan bahçeli lejandll alanda kalmaktadlr. 4?28 ada 1 no.|u parsel alanl da Konut Alanl Ayrlk Nizam, 3 kat,
TAKS:o.35, KAKS:1.00, 5 metre ön bahçeli, 3 metre yan bahçeli lejandll alanda kalmaktadlr.

145 ada 3 no.1u parsel alanlnda; talep edilen çlkmalarln yapılamayacağl kitle gösterimlerinin imar
planlarlna aktarllarak, sosyal Ve Kültürel Tesis Alanı (Özel yurt-Ticari Tesasle0 TAKS:0.375, KAKS:1,50 Ayrık
Nizam, Yençok:16 mt (4 kat) lejandlı alanın düzenlenmesi, çekme mesafelerinan 25 metfelik yola bakan kısümda
12.30 metre, diğer klslmlarda da 5, 6,5, 7,7.3 ve 8 metre olarak düzenlenmesi, subasman kotunun 25 metrelik
yol taraflndan Verilmesi artan yoğunluk karşılığında Andız Mahallesi 4228 ada 1 no.|u parsel alanının da, 1300
metrekarelik kısmlnln Beİediye Hizmet Alanl Yençok:3 kat, KAKS:1.00 olarak düzenlenmesi yönlerandeki
Uygulama lmar Planı değişiklikleri ile ilgili nazlm imar planı değişiklağinin, 3194 saylh imar Kanunu'nun 8/b
maddesi uyarlnca onaylanmaslna;

Andlz Mahallesi 4228 ada'l no.|u parselin imar planlnda Belediye Hizmet Alanl olarak düzenlenen ,l300

metrekarelik klsmInın kayltslz, şartslz, bedelsiz, Belediyemize hibe edilmesi kaydıyla; yukanda belirtilen 145
ada, 3 no.|u parsel alanlndaki plan değişikliğjnin uygulanmaslna işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile
karar verildi.

GüNDEMiN 28.MADDESi:
llimiz merkez Yoncall Mahallesi, sOKlA pafta, 161 ada, 1 parsel alanlnda imar planı değişikliği

konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanl bu konu hakkında slayt gösterisi ite birlikte bilgi
Veralmesinin ardından Ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu Vei

llimiz merkez Yoncah Mahallesa, sOKlA pafta, 161 ada, 1 parsel alanlnda imar planl değaşikliğa,
müracaat dosyasl incelendi, yapllan görüşmeler sonucunda;

03.11.2016 larin,4574 kaylt no-1u dilekçe etut edilmiştir. Yoncall Mahallesi, 50KlA pafta, 161 ada, 1

parsel alanlnda imar planlnda Ayrlk nizam 2 kat otel Tesisleri Alanl lejandll alan bulunmaktadIr. Enne
Mahallesi, 2 pafta, 3684 parsel no.|u taşlnmazın imar uygulamasl sonucu oluşan 203 ada,
4 parseldeki 642.02 m2, 214 ada 2 parseldeki 27.31 m2, 325 ada 2 parseldekj 42.66 m2 hissesinin
Belediyemlze kayltslz, şartsız, Belediyemizce yasal mevzuata uygun istenildiği şekilde kullanılmak üzere,
bedelsiz hibe ediimesi kaydlyla; YoncalI MahalleSi, 50KlA pafta, ,161 ada, ,l parsel alanlnda yapllaşma
koşullarlnln Ayrlk nizam 3 kat otel Tesisleri Alanl, TAKS: 0,40, KAKS: 1.20 olarak düzenlenmesine yönelik
uygulama imar planl değişikliğinin 3194 Saylll lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarlnca onaylanmaslna işaretle
yapllan oylama sonucunda oy birliği ile karar Verildi.

GüNDEMiN 29.MADDEsi:
llimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3953 ada,2 parsel bölgesinde imar planl değişikliği konusunun

müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilga Verilmesinin
ardlndan Ve yapllan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llamiz merkez, Bölcek Mahallesi, 3953 ada, 2 parsel bölgesinde imar planl değişikliği, muracaat dosyasl
incelendi, yapIlan görüşmeler sonucunda;

osmangazi Elektrik Dağ|tlm A.Ş.'nin 31.10.2016 tarih, 18583 saylll yazısI etüt edilmiştir, Bölcek
N4ahallesi, 3953 ada,2 parsel bölgesinde imar planünda Park lejandll aIan bulunmaktadlr, osmangazi Elektrik
Dağütlm A.Ş. taraflndan söz konusu park alanlnln köşesinde Trafo alanl düzenlenmesine ilişkin imar planl
değişikliğa önerilmiştir, Trafonun kavşak trafik guvenliğinj ve görüş mesafesini oIumsuz etkilememesi açısından
önerl kafo alanInln güneydoğu yönünde kaydlrllmasl suretiyle; Bölcek Mahallesi, 3953 ada, 2 parsel bölgesinde
Park alanlnda Trafo alanl düzenlenmesine yönelik uygulama imar planl değişikliğinin 3194 SayIll lmar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyarlnca onaylanmaslna işaretle yapllan oylama sonucunda oy birliği ile karar Verildi.

GüNDEMiN 30.MADDESi:
llimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesj, 8o pafta, 2786 no,1u ada bölgesinde imar planl değişikliği

konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanl bu konu hakkında slayt gösterisi iıe birlikte bilgi
Verilmesinin ardlndan Ve yapllan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu Ve;

llimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 80 pafta, 2786 no.1u ada bölgesinde imar planı değjşikliği,
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Evliya Çelebi Mahallesi, 80 pafta, 2786 adada imar planlnda Bitişik nizam 3 kat konut le.jandll alan
bulunmaktadır. 1, 2, 3 no,|u parsellerin kuzey kesimleri imar planlnda bulunan 30 metrelik yol alanlnda
kalmaktadlr, söz konusu parseller imar uyguIaması sonucu oluşmuştur. Teşekkülden dolayl söz konusu adanln
kuzey kesaminde bahçe mesafesi blraktlrllarak uygulamalar gerçekleştirilmektedir, 1Ve 2 no.1u parselde
halihazırda bina bulunmakta ve binaların bir bölümü de 30 metreıik yot alanlnda kalmaktadlr. Söz konusu
parseller Ve üzerindeki b|nalarln yol alanlnda kalan kesimlerinin kamulaştlrllması Belediye bütçesine önemli
yükler getirecek Ve Vatandaşlarln da mağdur|yetine yol açacaktlr. Bu nedenlerle uygulamada problemlerin
yaşanmamasl amaclyla 30 metrelak yolun söz konusu parsellerin teşekkülden dolayi bahçe mesafesi olarak
b|rakllan kesimlerinden geçecek şekılde yeniden düzenIanmesi gerekmektediı söz konusu Darsellerin Vol
alanında kalan kesimlerinjn Beledivemize bedelsiz terk edilmesi kavdlvla; Evliya Çelebi Mahallesi, 80 pafta,
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2786 ada, 1, 2, 3 no.Iu parseller bölgesinde konut alanlnln yol alanlna doğru genişletilmesi Ve 30 metrelik yolun
24 metre olacak şekilde düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 sayılı imar Kanunu'nun 8/b
maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birIiği ile karar verildi.

GüNDEMiN 31.MADDESi:
lüimiz merkez Paşam sultan Mahallesi,31 pafta, 149 no.|u adada imar planl değişikliği konusunun

müzakeresi olduğunu belirten Meclis BaşkanI bu konu hakklnda slayt gösterisi ile birlikte bilgi Verilmesinin
ardından ve yap|lan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu Ve;

llimiz merkez, Paşam Sultan MahaIlesi,31 pafta, 149 no,1u adada imar planl değişikliği, dosyasl
incelenda, yapllan görüşmeler sonucunda;

Belediye l\i]eclisinin 02.02-2010 tarih, 91 sayıh ve 02.03.2010 tarih, ,l15 sayılı kararlarıyla Paşam Sultan
Mahallesi, 31 pafta, 149 no,lu adada imar planında bulunan B-2, B-3 lejandlı konut alanünda kalan parsellerin bir
kısmında Park, Belediye Hizmet Alanl Ve yol alanlarl düzenlenmesine yönelik 2033 no.|u jmar planl değişikliği
Koruma Bölge Kurulu'nun uygun görmesi kaydlyla onaylanmlştl. Ancak, söz konusu imar planı oegışiı<iigine
iljşkin Koruma Bölge Kurulu'ndan uygun görüş gelmediğinden plan değişikliği uygulamaya geçirilememiştir,
Paşam Sultan Mahallesi, 31 pafta, 149 no.1u adaya yönelik Belediye Meclisinin 02.o2_2o1o taiih, 91 sayılı ve
02.03.2010 tarih, 'l15 saylll kararlarının ve 2O33 no,|u imar planl değişikliğinin iptal edilmesine;

Belediye Meclisinin 05,04.20'16 tarih Ve 148 sayılı kararl ile; 2004 ylllnda mülga Afet lşleri Genel
Müdürlüğü'nce onaylanan imar planlarlna esas jeo|ojik - jeoteknik - jeofizik etudlerdeki Yerleşime Uygun
Olmayan Alanlar (UOA lejandlı sahalar) imar planlarına aktarılarak, bu alanlarda yapı yasağı getirilmesine İJrar
VerilmiŞtir, PaŞam Sultan Mahallesi,31 pafta, '149 no,|u adanln buyuk bölümü yapl yasağl getirilen saha|ar
aÇerisinde kalmaktadlr. Yapl yasağl getirilen sahalar da dikkate allnarak 149 no.1u adada imai pianında bulunan
B-2, B-3 lejandlı konut alanında Ağaçland ırılacak Alan, Park ve yol alanları düzenlenmesine yönelik imar planı
değıŞikliği hazlrlanmlşt|t Hazlrlanan öneri imar planl değişjkliği Kütahya Kultür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu'nun 26.11.2016 tarih Ve 3682 saylll kararlyla uygun görülmüştür, Bu nedenlerle; Paşam Sultan Mahalleai,
3'l pafta, 149 no.|u adada imar plan|nda bulunan B-2, B-3 lejandll konut alanlnda Ağaçland lrllacak Alan, Park Ve
yol alanlarl düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarlnca
onay|anmaslna işaretle yaplIan oylama sonucunda oy barliği ale karar verilda,

GÜNDEMİN 32.MADDESi:
llimiz merkez YoncalI Mahallesi, 50Kl D pafta, 335 ada, 24 parsel bölgesinde imar planl değişikliği

konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanl bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi
Verilmesinin ardından Ve yapllan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu Ve;

llimiz merkez Yoncall Mahallesi, sOKl D pafta, 335 ada, 24 parsel bölgesinde imar planı değişikliği
konusunun daha detaylı incelenmek üzere lmar ve Baylndlrllk Komisyonu'na havale edilmesine'işaretle yapılan
oylama sonucunda oy birliği ile karar Verjldi.

GÜNDEMiN 33.MADDESi:
llimiz merkez Börekçjler Mahallesi, 58 pafta, 326 ada doğusunda imar planl değişikliği konusunun

müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanl bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgj Verilmesinin
ardından Ve yapllan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu Ve,

lljmiz merkez Börekçjler Mahalıesi, 58 pafta, 326 ada doğusunda imar planl değışikliği konusunun daha
detayll incelenmek üzere lmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine iğjretĞ yapllan oylama
sonucunda oy birliği ile karar Verildi.

GÜNDEMiN 34.MADDESi:
llimiz merkez Bölcek N4ahallesi, 2OK2 pafta,226 ada,2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun

müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanl bu konu hakklnda slayt gösterisa ile birlikte balgi Verilmesinin
ardlndan Ve yapllan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu Ve,

Bö]cek Mahallesi, 20K2 pafta, 226 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı
incelenmek üzere lmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapıian oylama sonucunda oy
birlaği ile karar Verildi.

l\4ec|is Başkanl allnan kararlarln hayırll olmas|nl temenni ederek, üyelere Ve misafirlere teşekkür edip
oturumu kapattl.

Başkanl
Kamil SARAçDĞLU
Belediye Başkanl
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