
Belediye Meclisimiz; 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagtdaki
gundem maddelerini gOrugmek izere 4. donem 2. olagan toplantrsrnr, Belediye Bagkanr kamil
SARAQOGLU nun Bagkanli$rnda 02 02.2017 Pergembe g-untt Saat: 18.30'da aeteOiye Klltur Sarayr
Meclis salonunda, uyeterden; 1- Mehmet ozDoGAN, 2-Nuri QETIN, 3-catip cuaTEKtN, 4-cafer
Cihat CEYLAN, S.Banu AMLINOGLU, 6.Ha|it oouz ATAKAN, 7-Mustafa AYDIN, S.Fatma GUL,
9-Mehmet Naci PEKCAN, 1O-Ramazan YILDIRIM, 11-prnar AKBULUT, 12-selim DURMAZ,
13-Muhammed ikbat GUNDEM, 14-gute UYKUN, 1s-Murat HASER, 16-Satih OZDEN, 17-Ahmet
ULUCA, 18-Nedim DELEN, 19-Yusuf SOKMEN, 2O-Erol MERCAN, 21-Mustafa EROL, 22-Ahmer
UYGAR'rn igtirakleri ile yaprldr.

-Qogunlugun bulundugunu belirten Meclis Bagkanr oturumu agtl ve,
lzin dilekEeleri oldugunu belrrten Meclis Bagkanr, Meclis Uyelerinden Serda BAL YlLDlZ,

Furkan YILMAZ, cemat AyDtN, omer Faruk DURMAZ, Halil ibrahim DoGLARL|oGLU' nun izin
dilekgelerinin okunmastndan sonra, rzinli sayrlrp sayrlmamalarrnr oya sundu ve izinli sayrlmalanna oy
birligi ile karar verildi.

-Bilgi iglem MUdiirlUgiince Meclis Uyelerine verilen Kurumsal Mail adresleri hakkrnda
bilgilendirme konugmasl yaprldr.

-G ndeme ilave edilmesi istenilen 6nergeleri tek tek okundu ve ;
-ilimiz, merkez Kutahya sit ve Etkilenme Gegig Alanlarr Koruma Amagh imar planr

kapsamrnda yer alan tagrnmazlar uzerine yaprlacak yeni yaprlarda pencere ve kapr doorama
malzemelerjnde ahgap malzeme ile birlikte ahgap g6runtlmlii diger malzemelerinde
(pvc, alimunyum, gelik vs.) kullan rlabilmesi,

-M0lkiyeti Belediyemize ait ilimiz muhtelif mahallelerinde bulunan tagtnm azlar ile mulkiyeti
Maliye Hazinesi ait ilimiz Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi 131 pafta, 75g ada, 26 parsel numarall
tagrnmazrn, 5393 sayrlr Kanunu'nun 18. Maddesi (e) bendi geregince baga bag trampa edilmesi,

-llimiz merkez ParmakOren Mahallesi kuzeyinde bulunan Ceza infaz Kurumu Alanrnda imar
Planr degigikliQi,

-llimiz merkez, Ytldtnm Beyazrt Mahallesi, 93 pafta, 713 ada,2 no.lu parsel alanryla ilgili imar
planrdegigikligi,

-K0tahya Belediyesi Bilgi iglem MudurlUgu tarafrndan dijital olarak hazrrlanan, mahalte
stntrlart, yol geometrileri ve numarataj verisi (dijital, 1 adet pafta) bedelinin belirlenmesi ve 2017 ylt
gelir tarifesine eklenmesi,

―Beiedlye Meclisimizin 03/01/2017 tarh 24 sayll karar ie

3033. 4108, 4196. 4209, 4782. 5232 nolu parse‖ erde plan notu
deOi゛‖Oi,

-limiz merkez

gundeme al nmasl i9in
verildi

onaylanan inkoy Лヽaha‖ es1 2917.

01uSturu rnaslna li§kin imar planl

Yoncalr Mahallesi 331 ada 6 parselde imar planr de0igikligi konularrnrn
igaretle yaprlan oylama sonucunda, gitndeme alnmasrna oy birligi ile karar

Srrasryla gaindem maddelerine gegildi:

GUNDEMiN I.MADDESiNiN:
2017 yrlt sozlegmeli personel 0cretlerinrn tespiti konusunun muzakeresi, oldugunu belirten

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

5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 49'uncu. maddesinin 3.frkrasrnda;
" S1zlegmeli olarak istihdam edileceklere 1denecek net i.tcret, s1z konusu kadro unvant igin

birinci derecenin birinci kademesi esas altnmak suretiyle 657 say t Devlet Memurlart Kanununa gore
tespit edilecek her furl odemeler toplamtntn net tutanntn yuzde 25 (o/o25) fazlaanr geQmemek i.tzere
belediye meclisi karanyla belirlenir. Genel hiikiimtere gore birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen
kadro unvanlart iqin ise o kadro unvantndan ihdast yaptlmrg en yi)ksek kadro derecesinin birinci
kademesi esas altntr ve yaprlacak ademenin azami tutan yukanda beliftilen usule gore tespit olunuf'
hukmU geregince;

Belediyemiz bUnyesinde 2017 yrlrnda mevcut kadrolar kargrlrQr qalrgtrrrlmaya devam edilmesi
uygun gorUlenler ile ihtiyag duyulmasr halinde yeni Sdzlegmeli Personel gallgtrnlmast halinde
Ucretlerinin ekli cetvelde sunulan, Tam Zamanl S6zlegmeli Personel Ucretlerinin aynen kabulune
Sadtt yattan oメama SOnucunda oy Ы山ぃ堤算∬』
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GUNDEMiN 2,MAoDESiNiN:
Belediye Meclisi tarafrndan kabul edilen 0O11012015 tarih ve 354 sayrlr, "Kutahya Belediyesi

Ozel Kalem MildurlUgU GOrev, Yetki ve Qalrgma Yonetmelili'nin" iptal edilerek, yeniden haztrlanan
"Kutahya Belediyesi Ozel Kalem Mudurluou Gorev, Yetki ve Qalrgma Y6netmelik Taslagr" konusunun
mtrzakeresi, oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Ozel Kalem MUdUrlU0U'nUn gorev, yetki ve sorumluluklan bakrmrndan hizmetlerini etkin ve
verimli bir gekilde yerine getirilebilmesi iQin, 06/10/2015 tarih ve 354 sayrlr Meclis karan ile kabul
edilen ve yuriirlukte olan "Kutahya Belediyesi Ozel Kalem MUdArlUgn Gdrev, Yetki ve Qaltgma
Ydnetmeliglnin" yeniden revize edilerek hazrrlanan "Kutahya Belediyesi Ozel Kalem Mi)dUrlUAA
GArev, Yetki ve Qaltgma Yonetmeligi Taslagt'ntn" daha detaylr incelenmek uzere Aragtrrma ve
Tanrtrm Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 3.MADDESiNiN:
Belediye lvleclisi tarafrndan kabul edilen 0611012015 tarih ve 355 sayrlr, "Kutahya Belediyesi

Basrn Yayrn ve Halkla iligkiler Mudurluou Gorev, Yetki ve Qalrgma Yonetmelioi'nin" iptal edilerek,
yeniden hazrrlanan "Kutahya Belediyesi Basrn Yayrn ve Halkla iligkiler Mudiirli]oU Gorev, Yetki ve

Qaltgma Yonetmelik Taslagr" konusunun mUzakeresi, olduounu belirten Meclis Baqkanr bu konu
hakktnda slayt gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

Basrn Yayrn ve Halkla ilagkiler MUdUrlU0u'nUn gorev, yetki ve sorumluluklarr baktmtndan

hizmetlerini etkin ve verimli bir gekilde yerine getirilebilmesi igin, 06/10/2015 tarih ve 355 saytlt Meclis

kararr ile kabul edilen ve yurUrlUkte olan "Kiitahya Belediyesi Baan Yaytn ve Halkla ititkiler

Mudurllgt) G,Orev, Yetki ve Qaltgma YonetmeliQi'nin" yeniden revize edilerek haztrlanan "KUtahya

Belediyesi Basrn Yayrn ve Hatkta ili$kiter MiidArll)gA Gorev, Yetki ve Qalrgma Y)netmefiAi TaslaQt'ntn"

daha detaylt incelenmek 0zere Aragttrma ve Tanrtrm Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yapllan

oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 4.MADDESiNiN:
Saglrk lgleri MudurluOtine baolt olarak hjzmet veren Hayvan Barrnagrna ait Qallgma Usul ve

Esaslarrnri Belirlenmesi igin hazrrlanin "saQlrk igleri Mudurlugu Hayvan Barrnagrna Ait Qalrqma Usul

ve Esaslarrna Dair Y6neige Taslagt" konuiunun muzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkant bu

konu hakkrnda slayt gosteiisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan m i.tzakerelerden sonra

konuyu oya sundu ve;
Saglrk igleri Mudurl0lune baglt olarak

Esaslarrnrn belirlenmesi igin hazrrlanan "Sa$ltk

ve Esaslarrna Dair Yonerge Taslagtntn" ekte
oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEM|N 5 .MADDES|NiN:
Servis

belirten
yaptlan

hizmet veren Hayvan Barrnaglna ait Qallgma Usul ve

iqleri Mudurltigu Hayvan Barlnaorna Ait QalrEma Usul

sunuldugu gekliyle aynen kabuliine igaretle yaptlan

Belediyemiz gelir tarifesinde yer alan "S" plaka ifadelerinde ve "Kutahya Belediyesi

AraElan Hizmet Y6netmeligi'nde" degigiklik yaprlmast konusunun mtizakeresi, oldugunu

Meilis Bagkanr bu konu hikkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve

muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediyemiz gelir tirifeiinde yer alan "S" plaka ifadelerinde ve Belediye Meclisimizin

06.12.2016 tarin ve 372 sayrlr kararryla kabul edilen ve yeniden haztrlanan Kbtahya Beledryesl Servls

AraQlan Hizmet Yonetmel;gi'nde Oegigi4tiX Yap mastna Dair Yonetmetik TaslaQt'ntn daha detayll

incelenmek uzere plan ve BUtge (omisyonu'na ve Aragttrma ve Tantttm Komisyonu'na havale

edilmesine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi'

GUNDEMiN 6,MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 03.O1.2017 tarih 31 sayrlr kararl ile iller Bankasrndan kredi kullanllmasl

konulu meclii karartntn iller Bankastntn talep ettiOi Eekilde yeniden duzenlenmesi konusun

muzakeresi, olduQunu belirten Meclis BaSkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi

verilmesinin ardrndan ve yaprlan mtizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

w).
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KUtahya Belediyesl hizmetlennde kullanrlacak olan 7 adet damperli kamyon, 1 adet kasalr
kamyon, 1 adet kasalt damperli kamyonet, 1 adet sulama tankeri, 2 adet kamyonet, 1 adet akaryaktt
tankeri, 1 adet greyder, 1 adet yUkleyici (loder) ve 2 adet silindirin alrmr rginde kullantlmak uzere iller
Bankasr A.g. 'den 5.000.000,00 (Begmilyon) TL kredi kullanrlmasrna, krediden kaynaklanacak
anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harg, ucret vs. odemelerin iller Bankasr
A.$.'ce teminat olarak altnacak Belediyemiz gelirlerinden ve iller Bankasr A.g. ve Maliye Bakanlgrnca
da$tttlan yasal paylartmtzrn mevzuattan kaynaklanan herhangr bir kesinti oranrna ballr kalmaksrzrn
(%40'tn dtgrnda ve %100'Une kadar) kargrlanmasrna, kredi temjnattna konu gelirlerden krediye iligkin
odemelerin karsllanmamasr halinde, bu krediyle elde edilen tesisi, ingaat ve her nevi gayrimenkul ile
araE, gere9 ve malzemenin, iller Bankasr A $.'ce talep edildigi takdirde aynt gartlarda ve talep
tarihinde iller Bankasr A.$. adrna ipotek veya rehin edilmesrne, iller Bankasr A.g.'ce Belediyemize
kullandlrtlacak krediye iligkin olarak her ttrrlu sozlegmeyi ve evrakr imzalamaya ve kredi ile ilgili devam
eden iglemleri yurutmeye, Belediyemiz mulkiyetindeki her turlu gayrimenkulU lller Bankasr A.g.'ye
ipotek vermeye, Belediyemizin her turlir gelir, hak ve alacaklannr iller Bankasr A.g.'ye terhin ve temlik
etmeye Beledryemize art her turlu ticari rgletmeyi iller Bankasr A.$'ye rehin vermeye. iller Bankasr
A.$.'nin mevcut mevzuatr ve bunda meydana gelebilecek her tUrlii degigiklik gergevesinde, 5393
saytlt Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan kogullann yerine getirilmesi kaydryla krediye
konu isle ilgili her tUrlU iglemi yapmaya Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na yetki verilmesine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN T,MADDESiNiN:
2017 ytt asfalt uretimi igin Penetrasyon (Bitum) temininde kullanrlmak uzere iller Bankasr A.9.'

den 5.500.000,00 TL (BegM ilyonBegYuzBinTurkLiras r) kredi kullanrlmasr konusunun muzakeresi,
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan mtrzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kutahya Belediyesi Fen igleri MirdUrli.iguntin 2017 ytt asfalt uretimi Penetrasyon (bitum)
temininde kullanrlmak Uzere, iller Bankasr A.g. den 5.500.000,00 TL (BegMilyonBegYtizBinTUrklirasr)
kredi kullanrlmasr, kredrden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim, giderleri, komisyon, vergi, resim,
harg, Ucret vs. odemelerin, lller Bankasr A.$. ce teminat olarak alrnacak Belediyemiz gelirlerinden ve
iller Bankasr A.$. ve Maliye Bakanlrgtnca da0rtrlan yasal paylarrmrzrn mevzuattan kaynaklanan
herhangi bir kesinti orantna baolr kalmaksrzrn tamamrndan (%40'rn drsrnda ve %100'i.lne kadar)
kargtlanmasr, kredi teminatrna konu gelirlerden krediye iligkin odemelerin kargrlanamamast halinde,
bu'krediyle elde edilen, tesis, ingaat ve her nevi gayrimenkul ile arag gereg ve malzemenin, iller
Bankasr A.$. ce talep edildiOi takdirde aynr gartlarda ve talep tarihinde iller Bankast A.$. adrna ipotek
veya rehin edilmesi, iller Bankasr A.$. ce Belediyemize kullandrrtlacak krediye iligkin olarak her tUrl0

sozlegmeyi ve evrakl imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden iglemleri yUri.itmeye, Belediyemiz
mulkiyetindeki her turlu gayrimenkulu iller Bankasr A.9. ye ipotek vermeye, Belediyemizin her turlu
gelir, hak ve alacaklannr iller Bankasr A.$. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her turlu ticari
igletmeyi iller Bankasr A.$. ye rehin vermeye, iller Bankasl A.$. nin mevcut mevzuatt ve bunda
gelebilecek her turlu degigiklik gerEevesinde, 5393 sayrlr Belediye Kanunun 68. Maddesinde yer alan
kogullaln yerine getirilmesi kaydtyla, krediye konu her turlu iglemi yapmak igin Belediye Bagkant

Kamil SARAQOGLU'na yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN S.MADDESiNiN:
Vatandaqlanmtz tarafrndan yaprlacak hayrat gegmelerine mekanik su sayact taktlmasl ve

Belediye Gelir Tarifesinin, "Su Tarifeleri" krsmtna "Hayrat Qegmesi" bOlUmU ilave edilmesi konusunun
muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte bilgi

verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Vatandaglanmtz taraftndan yaptlacak hayrat Qe$melerine mekanik su sayacl taktlmasl ve

Belediye Gelir Tarifesinin, "Su Tarifelerl' ktsmtna "Hayrat Qe$mesl' bolumUne ilave edilmesi
konusunun daha detaylr incelenmek uzere Plan ve Butqe Komisyonu'na havale edilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birliQi ile karar verildi.
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curuoemiru s.MaooesiNir.t :

S's' Guvegci Sulama Kooperatifine DSi lll. B6lge Mudurlugu tarafrndan yaprlan sulamakuyulartnrn kullanrm yetkisi, borg ve alacaklarryla berlber Kutahia Belediyesi,ne devredilmesikonusunun muzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Eiagkanr bu konu hakkrnda stayt gosterisi ile birliktebilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Beled.iyemiz Park ve Bahgeler Mudurl0$U'ne yaprlan 15.11.2,016 tarih ve 2g093 kayrt no.tudilekgede, ilimiz merkez S.S Guveggi sulaml tuyutarrnrn igletme haklarrnrn borg ve alacagr ile

Kutahya Belediyesine devretmek istedikleri belirtilmig olup ilgili mUracaat dosyasr incelendi, ya-prlan
gorugmeler sonucunda;

S.S.Guveggi Sulama Kooperatifi'ne ait DSi lll. Bolge MUdurlUgu tarafrndan yaprlan sutama
kuyularlntn kullanrm yetkisi, borg ve alacaklarryla beraber kargllrklr yaprlacak protokol ile KUtahya
Belediyesi'ne devredilmesine, bununla ilgili her tUrlU ig ve iglemler igin Belediye Bagkantna ve
Belediye EncUmenine yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

curuoemiru 1 o.MADDESiruiru:
Sosyal Yardtm igleri MUdUrlU$U Sosyal Destek Grda Kartr uygulama teklifi konusunun

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

ihtryaE sahibi arlelerimizden kendi yemegini yapabilecek durumda olanlara Sosyal Destek Grda
Kartr verilmesi;

Ailelere astl zaruri ihtiyaglarrnr alma, kendi damak tatlarrna uygun yemekleri yapabilme
tamamen bagkastna baglr hazrr olanr tuketme durumundan, aktif fonksiyonel hale gelme, kendilerrnrn
emegi de oldu$u igin yaprlacak yiyecegin gok daha uygun ve krymet ifade edece$i dUgunulerek,

Belediyemiz taraftndan ihtiyag sahibi hane halkrna yOnelik olarak, kendi yemegini kendisi
yapabilecek durumda olan krgilere, Sosyal Yardlm iglerr MudijrlUg0nce, Sosyal Destek Grda Kartr
Yardtmtnrn aga$rda belrrlildr$r gekliyle aynen kabulune ve hanedeki kigi (nufus) sayrst esas alrnarak
verrlmesrne. rEaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

ivac Sahibi Aile:ere V Destek Kartr Yardrmr
Hanedeki Qocuk Savlsr Sosyal Destek Grda Kartr

1 kisi 50,00 TL ( ElliTUrklirasr)
2 kisi 75,00 TL (YetmiSBeETOrkLirasr)
3 kis 100,00 TL (YUzTUrkLirasr)
4 kisi 1 25,00 TL (YUzYirmiBesTUrkLirasr)
5 kis 150,00 TL (YUzElliTUrkLirasr)

6 kigi ve uzeri olan hanelerde kigi sayrsrna
(YirmiBeETurkLirasr ) artrrrl r r.

gore 25 ,00 丁L

cUruoeuiN 1 1.MADDEs|ruiru:
ilimiz merkez Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 151 parsel alanrnda imar planr degigikligi

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;

ilimiz merkez, Cedit Mahallesi,36 pafta, 157 ada, 151 parsel alanrnda imar planr degigikligi,
dosyasr incelendi, yaprlan gOrUgmeler sonucunda;
Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada,151 parsel no.lu tagrnmaz alanrnda imar planrnda yaya yolu alanr
bulunmaktadrr. Sdz konusu alan Koruma Amaglr imar Planr kapsamrnda Etkilenme Gegig Alanr
igerisinde kalmaktadrr. Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 151 parsel no.lu tagrnmaztn bulundugu
alantn Park lejandlt alana ddnUgturUlmesi; "Park alanrnda 30 m2 bUyUklU$Unde muhtarlrk binasr
yaptlabilir." plan notu olugturulmasrna yonelik uygulama imar planr degigikligi KUtahya KUltUr
Varltklarrnr Koruma BOlge Kurulu'nun 1301.2017 tarih ve 3805 sayrlr kararr ile uygun gOrUlmUg olup;
3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna,

imar planr degigikli$inin yUrUrlUge girmesine mUteakip tagrnmazrn kamulagtrrrlmasr igin 5 yrllrk
kamulagttrma programrnrn 2017 yrlr dilimine ilave edilmesine ve iglemler igin Belediye Bagkanrna ve
Belediye EncUmeni'ne yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.
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GUNDEMiN I2.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 130 ada, 1 parsel bolgesinde imar planr degigiklioi

konusunun muzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakk-rnda slayt gdsterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 

-
ilimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 130 ada, t parsil botgesinde imar ptanr degigiktigi,

mUracaat dosyasr incelendi, yaprlan gorUgmeler sonucunda;

,.. . futahya. il Ozel idaresi'nin 13.12.2016 laih, 14047 sayrlr yazrsr etut editmigtir. Evtiya Qetebi
llkokulu'nun bulundu$u cedit Mahallesi,35 pafta, 130 ada, 1 paisel no.lu tagrnmizrn mevcut imar
planlna gOre komgu parsellerle guyuland rrrlmasr gerektigi, kamulagttrma iglemlerinrn uzun
stireceginden dolayt imar planr deoigiklioa yaprlmasr hususlan belirtilmigtir. Cedit Mahallesi,35 pafta,
'130 ada, 1 parsel alanrnda imar planrnda Temet Elitim Alanr (ilkokut-ortaoku l), TAKS. 0.3s, KAKS:
1.40, serbest Nizam, Yengok: 21.00 m. lejand| alan bulunmaktadrr. Komgu 10 ve 1i no.lu parsellerrn
ise buyuk bolumU Bltigik nizam 4 kat konut lejandlr alanda, bir krsmr da Temel Egitim Alanr (llkokul-
Ortaokul) lejandlr sahada kalmaktadrr. Soz konusu alan Koruma Amaqlr imar Planr kapsamrnda
Etkilenme GeEig Alanr iqerisinde kalmaktadtr. Cedit Mahallesi, 35 pafta, 130 ada, 10 ve 1 1 no.lu
parsellerin Temel E$itim Alanrnda kalan kesimlerinin Bitigik nizam 4 kat konut lejandlt alana dahil
edilmesine yonelik uygulama imar planr degigikligi, Kutahya Kultur Varlrklannt Koruma Bolge
Kurulu'nun 13.01.2017 tarih ve 3802 sayrlr karan ile uygun gOrUlmUg olup; 3194 Sayrlr imar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca onaylanmasrna, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlioi ile
karar verildi.

GUNDEMIN 1 3,MADDES|NiN:
ilimiz merkez Borekgiler Mahallesi, 58 pafta, 326 ada dogusunda imar planr degigikligi

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, Borekgiler Mahallesi, 58 pafta, 326 ada dogusunda imar planr degigikligi,
m[iracaat dosyasr incelendi, yaprlan g6rugmeler sonucunda;
10.11.2016 tarih, 4708 kayrt no.lu dilekge etud edilmigtir. Borekgiler Mahallesi, 58 pafta, 326 ada
dogusunda, 319 no.lu adanrn guneyinde imar planrnda Park lejandlr alan bulunmaktadlr. Park alanr ile
kuzeybatrs rndaki konut alanr arasrnda bulunan yaklagrk 3.5 metre geniglikteki yaya yolunun Park
alanrna dogru genigletilmesi talep edilmektedir. Soz konusu alan Koruma Amaglr imar Planr
kapsamrnda Etkilenme Gegig Alanr iEerisinde kalmaktadrr. Yaya yolunun 7 metre olacak Sekilde
duzenlenmesi suretiyle Borekgiler Mahallesi, 58 pafta, 326 ada dogusunda imar planrnda bulunan
Park lejandlr alana dooru gen igletilmesine yonelik uygulama imar planr degigikligi Kutahya Kirltur
Varlrklarrnr Koruma BOlge Kurulu'nun 13.01.2017 tarih ve 3804 sayrlr karanyla uygun gdrulmUstur.
Soz konusu imar planr de!igikliginin ve azalan Park alanrna kargrlrk Borekgiler Mahallesa,59 pafta,
378 ada, 1 parsel batrsrnda Agaglandrrrlacak Alan lejandlr sahada Park alanr dUzenlenmesine yonelik
imar planr degigikli$inin, 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN I4.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta,663 ada, 215 parsel bdlgesrnde imar planr degigikliQi

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardrndan ve yap,lan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez, Servi Mahallesi, 19 pafta,663 ada, 215 parsel bolgesinde imar planr degigikligi,
miiracaat dosyasr incelendi, yaprlan gorugmeler sonucunda;
Kutahya Valili0i idari Hizmetler $ube MUdurlugu'nirn 09.01.2017 tarih, 343 saytlt yazrst; "...Servi
Mahallesinde bulunan mulkiyetr hazineye ait 663 ada 215 no.lu parsel ile ilgili olarak Il Ozel idaresince
yUrUtUlen Kutahya Valili0i Hukumet Konagr projesine istinaden 0210612016 tarihli Belediye Meclisi
Karan ile trafo yeri deoigikli0i isteoi imar planr degigikligi yaprlmrg oldu0u, ancak ilerleyen stiregte
gerek planlanan projenin de{igmesi gerekse de OEDA$ ile yaprlmast zorunlu olan protokolun
onaylanamamasr neticesinde trafonun eski yerinde (hali hazrrdaki yeri) kalacak gekilde eski imar
gaprna gore yeniden imar planr de!igikli0i yaprlmasr gerektigi belirtildi0inden bu kapsamda plan

tadjlatrnrn acilen yaprlarak il Ozel idaresine ve Valili$imiz idari Hizmetler $ube MiidUrlUgune en ktsa
surede bilgi verilmesi..." geklindedir.
Servi Mahallesi, 19 pafta, 663 ada, 204 no.lu parsel alanrnda
lejandlr alan, 215 no.lu parsel alanrnda ise imar planrnda Resmi
alanr bulunmaktadrr. Soz konusu trafo alanr daha once 204 parsel

imar planrnda Resmi Kurum Alant
Kurum Alanr lejandlr alan ve Trafo
alanrnda bulunmakta ike4 Belediye

′t.
Savfa 5/15

り



Meclisinin 02.06.2016 tarih ve 232 sayrlr karan ile onaylanan uygulama imar planr degigikligi ile 215
parsel alanrna kaydrrrlmrgtr. Yukarrda agrklanan nedenlerle; Servi Mahallesi, 19 pafta,663 ada,215
parsel alanrnda bulunan Trafo lejandh alanrn Resmi Kurum Alanrna donUgtUrUlmesine; 204 parsel

alanrnda Resmi Kurum Alanr lejandlr sahada Trafo alanr duzenlenmesine yonelik uygulama imar plant

degigikliginin; 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaptlan

oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEM|N 1 5.MADDES|NiN:
Belediye Meclisinin 03.O1 .2017 laih ve 27 sayrlr kararryta onaylanan Yoncalr Mahallesi, 331

ada,8 parsel bolgesinde Trafo alanr ayrrlmasrna yOnelik imar planr de0igikli0inin dirzenlenmesi

konusunun mgzakeresi, oldu$unu belirten Mec s Bagkanr bu konu hakklnda slayt gcisterisi ile birlikte

bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Belediye Meclisinin 03.01.2017 lann ve 27 sayrlr karartyla onaylanan Yoncall Mahallesi, 331

ada, B parsei bolgesinde Trafo alanr ayrrlmasrna yonelik imar planr degigikli$inin duzenlenmesi,

dosyasr incelendi, yaprlan gorUgmeler sonucunda,
Belediye Ueclisinin O:.Ot .2017 tarih ve 27 sayrlr kararryla onaylanan 2697 no.lu imar plant

degigikligiyle Yoncalt Mahallesi, 331 ada,8 parsel bolgesinde Park alantnda Trafo alanr ayrrlmrstr'

nnijX, i5z konusu trafo alanr ayrrlrrken kavgak trafik giivenli$ini ve goruq mesafesini olumsuz

etkilememesi agrsrndan osmangazi Elektrik Dagrtrm A.$.'nin talep ettioi yerin y1!l?$lk 30 metre

kuzeyinde belirlenmigti. Osmanglzi Elektrik Dagrtrm A.$.'nin 19.01 .2017 tarih ve 1296 saytlt yaztst;
,,...s02 konusu trafodin, ileride 

-yaprlacak yeni grkrglarrn; il igletme Mi.rdurlU0 um0zce tahsis istenilen

alandan yaprlmastnrn teknik olaiat< daha uygun olacaQrnrn diiguniilmesi sebebiyle bahse konu trafo

V"iinin ii lif"tre Mudurlugtrmuzce teklif editen ilk yirine kaydrrrlarak Meclis Kararrntn tashihi. ."

geklindedir.
Yukarrda agrklanan nedenlerle; Belediye Mecllsinin 03.01 .2017 tarih ve 27 sayfi karartyla

onaylanan 2697 no.lu imar planr degigikligiyle Yoncalr Mahallesi,331 ada, 8 parsel bolgesinde ayrtlan

Traft alanrnrn tekrar park atan,na Ioniigiurulerek; Osmangazi Elektrik Dagltlm A $. tarafrndan teklif

editen itt< yerinde park 
.alanrnda Trifo alanr duzenlenmesine yonelik uygulama imar plant

deoiqiklioinin; 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarlnca onaylanmastna, igaretle yaptlan

oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN I6.MADOESiNiN:
ilimiz merkez Bolcek Mahallesi, 17 pafta, 3976 ada, 32 parsel alantnda imar plant de0isikliOi

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

bilgi verilmesinin ardrndan velaprlan muzakerelerden sonla konuyu oya Sundu ve;

llimiz merkez, Bolcek Mahallesi, 17 pafta,3976 ada, 32 parsel alanlnda imar plant degigikligi,

mUracaat dosyasr incelendi, yaprlan goril$meler sonucunda;

oivr^"t isteii easrantrOr evtiya g6teui' EOitim Merkezi Mudurlir9 ir'ni..rn 05 01.2017 .tarih, 3 savtlt

yr.i.,; ; fiiti, H4erfeziirizOe egltim goren din gorevlilerinin mesleki tatbikatt yapabilmesi ve aynt

i"manoa E!itim Merkezi trluftemiiatr dlgrnda halki da agrk bir caminin inga edilebilmesi igin 20594'75

m2 arsamrzdan bolunmug otan aezol:z (yaklagrk 4500 m2) EOitim Merkezi ve il Mi]ftuliiou ek sosyal

tesisleri olarak parselin Diyanet igleri' Bagianlr$rna tahsisi igin gerekli iglemlerin yaptlmast

n""'[:il;;un]:'ff::[ ,1, parta, 3e76 ada, 32 parsel alanrnda imar planrnda ir rlurtuluou resisleri

itaniyat 
-Ojrenci 

Yurdu, E: 1.00, H.r*, 15.50 m. lejandll alan bulunmaktadtr. Soz konusu alanrn

iOitiir 
'rt 

r-.,ir"ri ve it trlirttutligL, Ek Sosyal Tesisleri ie.landlr alana donuqtLirulmesi, E: 1 00' Hmax:

Serbest, TAKS aranmayacafirr, Serbesi nizam yaprlagma kogullartntn belirlenmesi; ."Egitim 
Merkezi

ve it MUftutUgfr Ek Sosyal Tesisleri alanrnda'Camii, ibadet Yeri tesisleri yaprlabilir'" plan notu

oiugturulmasrn'a y6nelik imar planr degigikli$inin,3194 Sayrl imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca

onaylanmas,na igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi'

GUNDEMIN 17.MADDES!NIN:

口an d!断ぽ躊:「こ‖tr黒漁:rtth:1躙品臨∫鷺:き曇l:1‖∬「罵‖]霧鶏1∬翡|

9ぬendた b山 ne Ыu Vettmed雨 n admda,v,Tttr m摯【?`erり
er,91_:,lr2控

1ド112γ♀fttII]" iliri. merkez, 
-yrldrrrm 

Beyazrt Mahallesi,-97 pafta, 1935 ada, 94 no.lu parsel alanryla ilgili imar

planr degigikligi, muracaat dosyasr incelendi, yaprlan gorulmeler sonucundai 4

ヽィ′
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Ytldrrtm Beyazrt Mahallesi, 97 pafta, 1935 ada, 94 no.lu parsel atanryla ilgiti 26.12.2016 tarih, 5472
kayrt no.lu dilekge etUt edilmigtir. SOz konusu dilekgeyle parsel alanrndakr mevcut bina ile ilgili
agrklamalar yaprlarak, 3 katrn 4 kata grkarrlmasr, KAKS'rn '1.05 ten, 1.40'a arttrrrlmast yonlerinde imar
planr degigikligi talebi yaprlm rgtrr.

94 no.lu parseldeki mevcut yaprlarla ilgili; idaremizce duzenlenen 16.11.2016 tarihli tutanakta
gorUldUgU Ozere; "....1-Bodrum kattaki gUElendirme perdelerinin yarrm yaprldrgr,2-Projesinde olmayrp
ta yerinde fazla kolon yaprldrgr, 3-Guglendirme perdeleriyle mevcut kiriglerin birlegiminin uygun
yaptlmadtgt, 4-GUglendirme yaprlan perdelerin bazrlarrnda pas paylannrn brrakrlmadr0r 5-Beton
attmtnda uyulmast gereken standartlara uyulmadr0rndan, kolonlarda ve kiriglerde bogluklu yaprlar
olugtugu ..." hususlarr belirtilmigtir. Bu nedenlerle de mevcut imalatrn devam etmesi mumkun
g6zUkmemektedir. Tutanak ve fotooraflar 09.12.2016 tarih, E.20200 sayrlr yazrmrzla Konut Yapr
Kooperatifi Bagkanlrgrna iletilmigtir. Kat adedinin 3 kattan 4 kata grkmasr halinde, Mekansal Planlar
Yaprm Ydnetmeli$inin, imar planr de$igiklikleri bolUmunde, kargrlrklr bina cepheleri arasrndaki asgari
mesafe sa!lanmamaktad rr. idaremizce, parsel bazrnda kat artrglanna iligkin imar planr degigiklikleri
yaprlmamaktad rr. KAKS'rn 1.05 ten, 1.40'a arttrrrlmasr durumunda da yogunluk artacakttr. Bu
hususlardan dolayr soz konusu imar planr degiEikli0i talebinin reddine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 1 S.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2904 ada,7 no.lu parsel alanryla ilgili

imar planr degigiklioi konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkant bu konu hakkrnda
slayt gbsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya
su ndu vei

ilimiz merkez, Ytldtlm Beyazrt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2904 ada,7 no.lu parsel alantyla ilgili

imar planr de!igikli!i, mUracaat dosyasr incelendi, yaprlan gOrUimeler sonucunda;
Yrldrflm Beyaztt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2904 ada, 7 no.lu parsel alanryla ilgili imar plant

degigikligi, mUracaatrnr iQercn, 24.01.2017 tarih, 377 kayft no.lu dilekge etut edilmigtir. Ytldtrtm
Beyazrt Mahallesi, 18.O.2 pafta,2904 ada, 7 no.lu parsel alantnda, uygulama imar plantnda; yan ve
arka bahEe mesafesi olmayan on bahqe mesafesinin 5 oldugu, Konut Drgr Kentsel Qalrgma Alanr
(ticari tesisler, resmi. sosyo-kulturel tesisler vb. tesisler, dumansrz kokusuz, atlk ve artlk btrakmayan
ve Eevre saOltOt yonunden tehlike olugturmayan imalathaneler ile patlaylcl, parlaytct ve yanlcl

maddeler iEermeyen depolar ) h=9.50 , 2 Kat lejandlr, alan bulunmaktadrr. Yururlukteki uygulama imar
plantndaki yogunluk hesabtnda; emsal hesabrna dahil oldugundan, oluqacak asma katln alanl da goz

onune alrnmrgtrr.
il Milli Egitim MUdurliJoi.r'nUn 27.O1.2017 tarih, 1120671 sayrlr yazrlanyla uygun gorulen, 2904

ada,7 no.lu pirsel alanrndaki Konut Drgr Kentsel Qalrgma Alanr lejandrnrn, Ozel E0itim Tesisleri

Alantna donugtirrulmesi, yapt yoounluounun degigmemesi amactyla, Hmax=12.50 metre (4 kat),

komgu parsellerden 4'er metre, batt kesimden 10 metre, guney kesimden 5 metre yapt yaklagma

mesifelerinin dUzenlenmesi, TAKS aranmayacaktrr plan notunun oluqturulmasl, yonlerindeki

uygulama imar planr deoigikligi ile ilgili nazrm imar planr deoigiklioinin; 3194 Sayrh lmar Kanunu'nun

8ib maddesi uyannca onaylanmastna; igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN I g.MADDESiNiN:

ilimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 91 pafta, 552 ada, '17 no.lu parsel alanrnda imar

planr degigikli$i konusunun muzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt
gOsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardlndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,- 

ilimiz merkez Ytldtlm Beyazrt Mahallesi, 91 pafta, 552 ada, 17 no.lu parsel alanrnda imar

planr deQigikligi, muracaat dosyast incelendi, yaprlan gorUsmeler sonucunda,
iO.lZ1O16 tarih, 5525 kayrt no.lu dilekge ile Yrldrrrm Beyaztt Mahallesi, 91 pafta, 552 adada,

8 katrn korunmast ve herhangi bir ingaat alanr kazancrnrn sa!lanmamasl kayltlarlyla, '17 no.lu parsel

alanrnda "otel" yaptlmaslna yonelik oitrarak, 24.50 m. olan yuksekli$in 31.50 m. olarak deg igtirilmesine

ilitkin imar planr degigikli0i, talep edilmigtir.
Ataturk Bulvarrna cepheli; 17 no.lu parsel alanrnrn bulundu0u adada ve diQer kesimlerdeki

parsel alanlannda da 8 kat lejandr bulunmakta olup, 17 no.lu parselde kat yuksekli0inin arttlrrlmasr

halinde yaprlagmada dengesizlik olugacagrndan, kentsel doku karakteri bozulacagtndan dolayt soz

konusu imar ptanr degigifiigi talebinrn reddine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birliOi ile karar

verildi.

プリ,
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GUNDEMiN 20.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Yrldrnm Beyazrt lvlahallesi, 19.O.3 pafta, 2897 no.lu adada imar planr deoiqiklioi

ve demiryolu guneyindeki 6306 sayrlr kanun kapsamrndaki Riskli Alanda uygulanan kogullar
sahasrnrn, demiryolu kuzeyindeki onaylr projenin esas alrnarak kaydrrrlarak uygulanmasr konusunun
mUzakeresi, oldu0unu 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, 19.O.3 pafta, 2897 no.lu adada imar planr degigikligi
ve demiryolu guneyindeki 6306 sayrlr kanun kapsamrndaki Riskli Alanda uygulanan koqullar
sahasrnrn, demiryolu kuzeyindeki onaylr projenin esas ahnarak kaydtrtlarak uygulanmast konusu,
dosyasr jncelendi, yaprlan gorusmeler sonucunda,

D.S.i 34. $ube Mi]durlugUnun 14.09.2015 tarih, 609491 saytlt yaztst ve eki DSI 3. Bolge
Mudurlugunirn 11.09.2015 tarih, 606649 sayllr yazrsr, 21.10.2016 latl , 4420 kaytt no.lu dilekge,
25.10.2016 tarihli imar ve Bayrndrrlrk Komisyonu Raporu, 02.11.20'16 tarih, 4560 kaytt no.lu dilekEe,

16.11.2016 tarihli lmar ve Baytndtrltk Komisyonu Raporu, 23.11.2016 tarih, E.19326 saytlt yaztmtz,

DSI 3. Bolge Mudi.irlugiinUn 06.O1.2017 tarih, 1 3574 sayrlr yazrsr, ilgili dokiimanlar; etut edilmigtir.
DSi'ce hazrrlattrrrlan "Kutahya $ehir iEi Dereleri Tagkrn Korumast Planlama ve Proje Yaplmr"

igi bunyesinde, 6306 sayrlr Afet Rjski Altrndaki Alanlarrn DonugturUlmesi Hakkrnda Kanun

kapsamrnda, dere yataklan Riskli Alan bOlgelerinde,. tagkrn koruma kanallarlna ait muhtelif
guzergahlar uzerinde revizyon yaprlmasr talebimizin; D.S.i 34. $ube MudurluoUnun 14.09.2015 tarih,

OOSaSt sayrtr yazrsryla, uygun bulunduOu iletilmigti. Uygun bulunan tagkrn koruma kanal projeleri

igerisinde; Ytldlnm Beyazlt Mahallesinde, Hava Er E0itim Tugay Komutanlt$t alantntn guney

kesimindeki revize guzergah da yer almrgtr. Demiryolunun guney bolgesinde imar planll sahalarln ve

imar planr galrgmalarrnrn bulunmasrndan dolayr, Hava Er Egitim Tugay Komutanh$r alantntn guney

kesimindeki, soz konusu tagktn koruma kanal proje revize guzergaht; demiryolunun kuzeyinden

gegirilmigti.
Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, '19.o.3 pafta,2897 no.lu adada uygulama imar plantnda, Konut

Dtgt Kentsel Qalrgma Alanr (ticari tesisler, resmi, sosyo-kUlturel tesisler vb. tesisler, dumanstz

koi<usuz, atrk ve artrk brrakmayan ve gevre saglrgr yonunden tehlike oluqturmayan imalathaneler ile

palayrcr, parlayrct ve yantct mjddeler igermeyen depolar ) h=6.50 , trafo alanlarr bulunmaktadlr. 2897

no.Iu'ada alaninrn bUyUk bolumu, 6306 sayrlr Afet Riski Altrndaki Alanlartn Donugturiilmesi Hakklnda

Kanun kapsamrnda, dere yataklan ile ilgili Riskli Alanda kalmaktadrr. 6306 sayrlr Afet Riski Alttndaki

Alanlartn DdnUgtUrUlmesi Hakkrndaki Kanun kapsamrnda, 17 04.2013 tarih ve 2013 / 4678 saytlt

Bakanlar Kurulu kararr "Riskli Alan" olarak ilan edilen ve 17.O5.2013 tarih ve 28650 sayrlr Resmi

Gazetede yayrmlanarak yururluoe giren, dere yataklartna iligkin, Riskli Alanlarda (Belediye

Mectisimizin Cjt.OS.ZOtO tarih, 304 s-yrlr kararryla uygun gorulen boli.im haricinde); Yapr yasaOr

getirilmesi, Her turlu imar gapr imar planr Ornegi veiilmemesi, ifraz - tevhid ve parselasyon izni

ierilmemesi, ingaat - 02.0g.2014 tarihinden once ingaat ruhsatr alanlar hari9, iskan ruhsatl

verilmemesi ve ilgili diger kogullar uyg ulanmaktadtr.
imar ve B-ayrnirrlrk (omisyonLrmuzun 16.11.2016 tarihli raporuyla uygun g6rglen, 2897 no.lu

ada alanrnrn alan miktan degigtirilmeden, guney ve guneybatl kesime dogru kaydrrrlarak tasarlanmasl

ve Kanal proje gUzergahtnin demiryolu ilan,n,n gUneyinden, onceki hat (riskli alan) bolgesinden

geEecek qeXitOe Ouzentenmesi yonlerindeki proje hakkrnda gorug allnmasl amaclyla, l<onu,

23.11.2016tarih, E.19326 sayrlr ya2rmrzla DSi 34. $ube MudUrluotrne iletilmigtir. Alrnan cevabi DSI 3.

Bolge Mgdurlggunun OO.O1.iO1i tatlh, 13574 saytlr yaztstnda, yaianabilecek sosyal slklntllardan

doliyr kanal gUiergahrnrn bu agamada degigtirilmesinin uygun gorulmedi0i, aErklanmrqtrr.

Yrldrnm Beyazlt Mahallesi, 99 ve '108 no.lu paftalarda,
-6306 sayrli Afet Riski Alttndaki Alanlartn Donugturirlmesi Hakkrnda Kanun kapsamtnda, dere

yataklan ile ilgili Riskli Alanlarda uygulanmakta olan "Yapr yasaol getirilmesl. Her ttlrlti.imar Qapr imar

planr ornegi ierilmemesine, ifraz -- tevhid ve parselasyon izni verilmemesine, inqaat - 02.09 '2O14

iarihinden 
-once 

ingaat ruhsatl alanlar harig, iskan ruhsatr verilmemesine ve ilgili diOer kogullartn";

demiryolu kuzeyindeki onaylr kanal gUzeigAhr projesi esas altnarak, genigligi 30 metre olarak

belirlenen sahalarda uygulanmaslna;
-6306 sayrlr niJt RisXi Altrndaki Alanla,n Donugtur0lmesi Hakkrnda Kanun kapsamlnda,

demiryolu guneyindet<i Riskli Alan klsmrnda; Riskli Alanlarda uygulanmakta olan "Yapr yasa!t

getirilmesinE, Her ti.irlU imar gapr imar plant 6rnegi verilmemesi, ifraz - tevhid ve parselasyon izni

i"iif."r"ri ingaat - 02.0g.2O14 tarihinden 6nce ingaat ruhsatr alanlar hari9, iskan ruhsatr

verilmemesi ve iigili diger kogullarrn"; uyg ulanmamaslna, imar planlarlnln aynen uygulanmaslna. bu

riskli alan krsmlntn ig ve iglemlerde belirtilmesine,

り)′
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2897 no.lu adadaki, Konut Drgr Kentsel Qalrgma Alanrnda bulunan h=6.50 m. lejandrnrn
h=9 50 m (2 kat) lejandrna doniigturulmesine iligkin uygulama imar planr degigikliginin; 3194 Sayrlr
lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarnca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birii6i
ile karar verildi.

GUNDEMiN 2l,MAoDESiNiN:
ilimiz merkez Qalca Mahallesi 18 pafta 1888, 1889, 2367,2369,2634, ve 2638 parselde Milli

E$itim MudurlulUnttn imar Planr de$igikli$i konusunun mirzakeresr, oldugunu belirten Meclis Bagkant
bu konu hakktnda slayt gosterisi ile bjrlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Qalca Mahallesi 18 pafta, 1888, 1889, 2367,2369,2634, ve 2638 parselde Milli
E$itim Mi.ldurluQ0nUn imar Planr degigikligi konusunun daha detaylr incelenmek Uzere imar ve
Baytndtrltk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.

GUNDEMiN 22.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Qalca Mahallesi 2335 no.lu parselde imar Planr degrgrkligi konusunun

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

ilimiz merkez Qalca Mahallesi 2335 no.lu parselde imar planr deoiqikligi konusu gorilgUldu;
yaprlan gorUgmeler sonunda;

Qalca Mahallesi 2335 no.lu parsel 1/1000 olgekli Uygulama imar Planrnda Akaryakrt Satrg
istasyonu Taks:O.05 Hmax:5.50 1 kat lejandlr alanda kalmaktadrr.

14.06.20'l6larih2726 sayrlr dilekqe ile " Kooperatifimize ait Qalca Mahallesi Kutahya-Eskigehir
Karayolu Bulvarr no:161 Ki.itahya adresinde bulunan Akaryakrt istasyonunun imar planlna LPG
satrgrnrn eklenmesini istiyoruz" geklindedir. imar ve Bayrndtrlrk Komisyonumuzun 28.06.2016
tarihinde yapmrg oldu0u toplantrsrnda "...imar Planrnda LPG Lejandr eklenmesi ile ilgili olarak
Karayotlari 14. Bolge Muourtugu. Qevre ve gehircilik il Mudurluou. it Sagtrf Mi.idurluou, SagLk igleri
Mudurlirou, ve itfaiye Mudlirlugunden goruglerin alrnmasr gelen gorUglerin dogrultusunda konunun
de0e rlend irilmes i geklindedir.

ilgili karar dogrultusunda kurum ve kuruluglardan gorugler alrnmrg ve olumsuz bir goriig
bulunmamaktadrr. Gelen gorUgler dogrultusunda Akaryakrt ve Servis istasyonu Alanr (Akaryaktt- LPG

Satrg istasyonu)Taks:0.05 Yengok:5.50 metre l kat olacak gekilde 1/1000 olgekli Uygulama imar
Planr degigikligi ve plan notlarrnrn dUzenlenmesine, plan degigikliginin 1/5000 Naztm lmar Planlartna
aktallmastna, 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmastna igaretle yapllan

oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 23.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Felent Qayr Projesi kontrol alanr ve yapr yasagr uygulanacak alantn belirlenmesi

konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Mectis Baqkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ale birlikte
bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Felent Qayr Projesi kontrol alant konusu goruquldU; yapllan gorirqmeler sonunda,
Orman ve Su igleri Devlet Su lgleri Genel Mudurl0lu Proje Ve lnqaat Dairesi Bagkanlrgt

20.05.2016 tarih 380.3.327 sayrlr Bakanlrk Makamrna yazrlarrnda "KUtahya lli Porsuk ve Felent

Qaylarr lslahr proje Yaprmr iginin projesi kapsamlnda tagrnmazlartn kamulagtrrrlabilmesi igin ilgili ekli
projelerin 04.11.1983 gUnlu 2942 saytlt Kamulagttrma Kanunun 6. maddesinin g ftkrast uyarlnca..."
geklindedrr.

Orman ve Su igleri BakanltOt Devlet Su igleri Genel MudtlrlUlUnun KUtahya lli Porsuk ve

Felent Qaylarr Projesi ile ilgili olarak Rekreasyon Alanrnrn batrsrndan baglayarak 1/1000 Uygulama
imar Planinda Arkeoloji ve Maden Muzesindeki 25 metrelik yola kadar devam eden Felent Projesi

Alanrnda Yapr Yasa$r Uygulanmasrna, ig ve iglemlerde bu hususun belirtilmesine igaretle yaprlan

oylama sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEM!N24 MADDESININ:
|l m z merkez nkOy Mahales 5481 nolu parsel a aninda imar P ani deg§ k ol

mしzakeresl, olduounu belrten Mecls Baskanl bu konu hakkinda slayt gOstersi le
verirnesinin ardlndan ve yap lan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei

konusunun

り |′
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ilimiz merkez inkdy Mahallesi 5481 no.lu parselde imar Planr deoigiklioi konusu gorugutdu;
yaprlan g6ri.igmeler sonunda;

inkciy Mahallesi 5481 no.lu parsel alanr Ototerminal Alanr (Ototerminal Oteli Bolumil) Hmax.
10 kat, lejandh sahada kalmaktadrr.

Defterdarhk Milli Emlak MUdUrlU0unUn 08.1 1 .2016 tarih 10576 sayrlr Emlak ve istimlak
MudUrlU!Une yazmtg oldugu yaziannda "Bagkanlrgrmrzca 2942 saylt Kamulagtrrma Kanununun 30.
maddesi gereQince Ototerminal Alanr olarak kullanrlmak Uzere satrgr yaprlmrg ve tagtnmaztn tapu
kaydna 2710912007 tarihinde "devir a[nan tagrnmaz mal, ototerminal alanr olarak kullantlmak Uzere
devredildiginden amacr veya devreden idarenin izni drgrnda bagka bir kamusal amagla kullanrlmaz.
Aksi takdirde devreden idarc, 2942 sayrlr Kanunun 23. maddesi uyannca tagrnmaz malr geri alabilir "
gerhi konulmug ve satrg bedeli tahsis edilmigtir. Ototerminal Alanr olarak kullanrlan 5474 no.lu parselin
hazinece satrgr yaprlan 5185 parselin drgrnda kalan 7485,13 m2 yUzdlgUmlU krsmrn rfraz edilerek bu
alanda "Ototerminal Konaklarr Tesisleri" yatrrrmr yapmak amacryla Uretilen projenin uygulanabilmesi
amacryla, bu krsmrn ifrazr rle olugan parsel lizerine konulacak gerhlerinde kaldrrrlmasr talep edilmistir.
.5474 parsel numaralr ve 75.911,01 m2 yuzolgirmlu Ototerminal Alanr olarak aynlan ve Ototerminal

Konaklama Tesisleri " yaprlmak amacryla ifraz edilecek ve ekte sunulan degigiklik beyannamesinde
7.485,13 m2 yUzolgUmlU alanrn tapu kaydrna ilgili gerhin aktarrlmamasr gerekti0i bildirilmigtir."
9eklindedir.

Emlak ve istimlak MUdUrlU$U tarafrndan Mudurlugiimi.ize iletilen 09.11.2016 tarih 4731 sayrlr
yazrlarrnda; "itimiz lnt<oy Mahallesi 5474 numarul parselde... ihaleye grkrlmast, ruhsat, tegvik vb.

alrnabilmesi iqin srkrntr olugturdugundan plan notunun degigtirilmesi ve imar gaptntn l\iludUrlu0irm uze
gonderilmesi..." geklindedir.

Emlak ve istimlak MUdurlu0Unirn yazrlannda belirtilen ihaleye grkrlmasr, ruhsat, teSVik vb
altnabilmesi igin; ink6y Mahallesi 5481 parselde Ototerminal Alanr (Ototerminal Oteli Bolumu) Hmax:
1O kat lejandlr Alanrn; Ticaret ve Otel Tesisleri Alant Hmax:'1 0 kat (qatr dahil 42.90 m), parselin
Eskigehir Karayolundan 25 metre, guneyinden 10 metre ve diger yonlerden 3 er metre yapt yaklagma
mesafelerinin dUzenlenmesi, "Gelecekte Emsal (KAKS) in belirlenmesi halinde, bodrum katlarda,
yatak uniteleri haricinde, sattg uniteleri, restorant, toplantr salonu, kur merkezi ve ilgili alanlarr, mutfak,
depolar, teknik donanrm alanlarr, otopark, st0rnak alanlarr, umumi havuzlar, aile banyolart, sauna,
jimnastik salonu, personel odasr v.b kullanrmlarr emsal(kaks)'e dahil degildir." geklinde duzenlenmesi
yonlerindeki, 1/1000 olgekli Uygulama imar PIanr degigikliQi ve plan notlaflnrn duzenlenmesi; bu plan

degigikliklerin in Nazrm imar Planrna aktarrlmasr yOnlerindeki 1/5000 Nazrm imar Planr degigikli$inin,
Hazuan 2013 tarihli Planlr Alanlar Tip imar Yonetmeliginin oncesinde ve sonrastnda bu plan ve plan

notlannrn geqerli olmasrna, 3194 imar Kanunun 8/b maddesi uyarlnca onaylanmaslna,
ink6y Mahallesi 5481 no.lu parsel iEin 03.09.2009 tarihli Resmi gazetede yayrmlanmasr ile

yUrurliige giren Kamu Tagrnmazlarrnrn Yattnmlara tahsisine iligkin Usul ve Esaslar ile ilgili Yonetmelik
ve 29tOOt2O11 tarih-4706 sayrlr Hazineye Ait Tagrnmaz Mallarrn Degerlendirilmesi ve Katma Deoer
Vergisi Kanununda Degigiklik Yaprlmasr Hakkrndaki Kanuna istinaden 49 yll sirreli ba$rmstz ve surekli
nitelikli irtifak hakkt veya irtifak hakkr tesisi yaprlmak uzere iglem yapllmaslna, bu iglemlerin
gerQeklegtirilmesi igin, gerekli olan sozlegme, protokollerin imzalanmastna kamu kurum kuruluglartn
nezdinde sozle$me ve protokollerin imzalanmasrna vb. konularda 5393 saytlt Belediye Kanunu'nun
1 5. 18. ve 34. Maddeleri uyalnca tum iglemler igin Belediye Bagkanr Kamil SARAQO6LU'na ve

Belediye Encumenine yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 2s.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Parmakoren Mahallesi 3533 ada 1 parsel bolgesinde imar Plant degiEikli0i

konusunun muzakeresi, oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt g6sterisi ile birlikte

bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;- 
ilimiz merkez Parmakoren Mahallesi 3533 ada 1 parsel bdlgesinde imar planr deOigikliOi

konusu goruguldu, yaprlan gorugmeler sonunda,
Parmakoren Mahallesi 3533 ada 1 parsel 1/1000 olgekli Uygulama imar Plantnda Belediye

Hizmet Alanr Depolama vb. Tesisleri Alanr lejandlr sahada kalmaktadtr. Parsel alanlnln batl

bolgesinde kadastro harici alanda Belediye Hizmet Alanr, Resmi Kurum Alanr, Karakol Alanl ve Park

alanlarr bulunmaktadrr. Halihazrr durumda Belediyemizin kullanmrq oldugu 3533 ada, 1 parselde

bulunan Belediye Hizmet Alant Depolama vb. Tesisleri alanrnrn kapasitesinin arttk yetmedilinden

dolayr; 3533 ada, 1 parsel alanrnrn batrsrnda bulunan kadastro harici ancak imar plantnda Belediye

Hizmet Alant, Resmt Kurum Alant, Karakol AIanr ve Park Alanlartntn; Belediye Hizmet Alanl Emsal:

2.50, hmax. serbest, Serbest Nizam, Taks aranmayacaktrr, Belediye Hizmet Alanrnda idari, sX\yal,
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kultUrel vb. depolama tesisleri yaprlabilir 1/1000 Uygulama imar Planr de0i9ikli0i, plan notlannrn
olugturulmast ve bu de0igikli0in Nazrm imar Planlarrna aktanlmasr, azalan Resmi kurum
alant(yaklagtk 4210 m2), Karakol Alanr(yaklagrk 775 m2) ve Park alanlarrna (yaklagrk 3910 m2)
kargrlrk inkoy Mahallesi Yerlegim Alanrnrn kuzeyinde imar planrnda Agaqlandrrma Alanrnda bulunan
bolgede park alanr( yakla$rk 4122 m2), Resmi Kurum Alanr(yaklagrk 5906 m2), Karakol Alanr(
yaklagrk 2006 m2) 1/1000 uygulama imar planr de!isikliline ve bu de$igikliQin Nazrm imar Planlarrna
aktarrlmasrna 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan
oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 26.MADDESiNiN:
ilimiz merkez inkoy Mahallesr 5479 parselde imar Planr degigikligi konusunun muzakeresi,

oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gosterisi ile birlakte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez inkoy Mahallesi 5479 parselde imar planr de$igikligi konusu g6ruguldu; yaprlan
gorUgmeler sonunda;

inkdy Mahallesi 5479 parsel 1/1000 olqekli Uygulama imar Planrnda Rekreasyon Alanr E:0.10
parselin doousunda bulunan imar planrnda 40 metrelik yol alanrndan 15 metre Qekme mesafeli
lejandlr alanda kalmaktadrr. Parsel Belediyemiz m ulkiyetindedir. Parsel alantnda gekme mesafelerinin
iptal edilerek Rekreasyon Alanr E:0.10 olacak gekilde 1/1000 olEekli Uygulama imar Planr

degigikliginin 3'194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca onaylanmasrna igaretle yaprlan

oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNOEMiN 2T.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez Kutahya Sit ve Etkilenme GeEig Alanlarr Koruma Amaglr imar Planr kapsamrnda

yer alan tagtnmazlar Uzerine yaptlacak yeni yaprlarda pencere ve kapt do0rama malzemelerinde

ahgap malzeme ile birlikte ahgap gorunumlu dioer malzemelerinde (pvc, alimunyum, gelik vs.)

kullan rlabilmesi konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanl bu konu hakklnda slayt
gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,' 

ilimiz merkezde, Sit ve Etkilenme Ge9i9 Alanlan Koruma Amaqlr imar Planr kapsamrnda,

Kentsel Sit Alanr veya Etkilenme GeEig Alanlarr iqerisinde yer alan yeni yaprlanma projeleri, tadilat

projeleri ya da yapr kullanma izin belgelerinin verilmesi talepleri Koruma Kurullarrna iletilen

iaginmazlira iligkin Eskagehir KUltur ve Tabiat Varlrklarrnr Koruma BOlge Kurulunun ilgi (c) Kurul

Kjrarrnda Kentjel Sit Alanr igerisinde 412 envanlet numaralr korunmasr gerekli kiiltur varll0l bitigidi ve

245 envanter numarall korunmasr gerekli ktiltirr varlr0r kargtstnda yer alan ta9lnmazda ahqap

dograma kesitleri ile PVC dograma kesitlerinin aynr olgek ve boyutta olamayacag lndan, Koruma

AmaEh imar Planr igindeki pencere tipolojisinin korunabilmesi iEin, ahgap gorilnumlu pvc

kullanrlmasrnrn uygun olmadrgr, Kutahya KultUr ve Tabiat Varltklartnt Koruma BOlge Kurulu'nun ilgi (d)

Kararrnda Etkilenme Gegig Aianr igerisinde yer alan 414 envanter numaralt korunmast gerekli kultUr

varlr!rna komgu tagrnmizdaki Jhgap pencere do!ramalartntn ahSap gorirnumlu PVC olarak

Oegigtirilmesi iiteminln uygun bulunmadrgr, aynr Kurulun ilgi (e) kararrnda Tagtnmaztn Kentsel Sit

iqe-riiinOe kalmasr ve 205've 206 envanter numarall korunmasr gerekli kUltUr varlrgr sivil mimari orne0i

kbmgusu olmasr dolaytstyla kapr ve pencere agrklrklartnda pvc dolrama kullanrm onerisinin do$al

ahgap malzeme olmasr gerektiginden uygun olmadl0l Kararlart allnmlgtlr'
Ancak Kutahya kiiltur ve Tabiaa Varltklarrnr Koruma Bolge Kurulu'nun 1 1 .06.2010 gun, 490

sayrlr Kararr ile Etkilenme GeEig Alanr igerisinde yer alan ve Servi Qatal Qegme Camii olarak tescilli

I grup anrtsal yaprya komgu, tapunun 9 pafta, 1643 ada,1 80 parselinde kayrtll taglnmazln

E.K.T V.K.B. Kurulu'nun 2O.Oi.ZOOB tadh,2932 saytlt karal ile onaylr yeni yapllanma projesinde

zemin kattaki agrklklaln ahgap malzeme ile yaprlmasrntn teknik zorlugu bulundugu goriilduOiinden,

zemin katlarda kullantlan mevcut ahgap gorunumlu pvc malzemenin ve cephe baltunluou agtstndan

diger tiim agrklrklardaki mevcut ahgap gdr0nirmlu pvc dooramatartntn kalabilecegine Kararr verilmigtir.
' Kirtaiya Kentset Sit Atanlair lmar YonetmeliOinde yeni yaptlanma gartlarlnda cephedeki kapt

ve pencere jgrklrklarrnda hangi malzemenin kullan rlabilece! i konusunda higbir agrklayrct maddenin

bulunmadrgr gorirtmr.,g olup; yukarrda bahse konu Etkilenme Ge9i9 veya Kentsel sit Alanlarlnda
pencere vJ xJpr agrt<tiXtalnda ahgap malzemenin kullanrlmasrna yonelik alrnan gegiui Kurul Kararlar

ve bu kararlar dogrultusunda yaprlan uygulamalar 6rnek allndlolnda Mudiirlu0umiiz ve mal

sahiplerince geligkiye dugtjlmektedir. Etkilenme ge9i9 ve sit alanlarl iEinde olup ta tescilli komgusu

veya kargtst 
-duiumunda'olmayan 

yeni yaptlanmalarln ruhsatlarl ve yapr kullanma izin belgeleri

Beiediyemizce dirzenlenmekte ve denetimieri ruhsat eki onaylr proleleri dogrultusunda yaprlgaktadrr.
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Etkllenme gegig ve Sit alanlan iginde yer alrp ta tescilli tagrnmazlara komgu veya cepheli durumunda
olmayan Ruhsat eki onaylr pro.jelerine uygun olarak ingaatr tamamlanan, kapr ve pencere
agtkltklartnda pvc esaslt kapr ve pencere kullanrmryla kargrlagrlan yaprlarda yapr kullanma izin
belgelerini duzenleme stirecinde geligkiye dUgulmekte ve vatandagla Belediye arasrnda srkrntrlar
dogmaktadrr.

Yukartda bahsedilen emsal kararlar do$rultusunda yaganan srkrntrlar Koruma B6lge Kurulu
MUdurlugune iletilmig olup; Ktrtahya Kulttir Varlrklarrnr Koruma Bolge Kurulu'nun 22.07.2011
9un,1119 sayrlr kararr ile "...... yeni yaprlanma projeleri ,tadilat projeleri ve yapr kullanma izin belgesi
verilmesi istemlerine iligkin kargrlagrlan sorunlarrn gozumiine yonelik Koruma Amaglr imar Planr
hukumlerine agrklrk getirilmesi istemine iligkin; konunun ilgili Belediyesince hazrrlanacak revizyon
Koruma Amaqh imar Planr kapsamrnda Kurulumuzda de$erlendirilebileceo ine; Revizyon Koruma
AmagL imar Planr kapsamrnda cephelerde kullanrlacak malzemeye iligkin aqrklama getirilinceye
kadar Etkilenme Gegig Alanr igerisinde teknik zorluklar drgrnda bina cephelerinde dogal ahgap
malzeme kullanrlmasrna...." karar verilmigtir. Belediyemizce ruhsatland rrrlan yaprlarrn iskan izninin
daha da srkrntrlr bir hal almasr dolayrsryla konunun yeniden degerlendirilmesi Belediyemizce talep
edilmig ve konunun degerlend irilmesi sonucu K0tahya KUltUr Varlrklarrnr Koruma Bolge Kurulu'nun
22.06.2012 gun,512 sayrlr Kararr ile Tagrnmaz Kultur Varlrklarr YLrksek Kurulunun 17.07.1987 gun,
3552 sayrlr kararr ile onaylr '111000 olgekli Koruma Amaqh imar Planr kapsamrnda Etkilenme Ge9i9
Alanrnda ve Kentsel Sit Alanrnda yer alan uygulamalarrn onaylr projeleri kapsamtnda
yaprlmasrna. . 

"karar verilm igtir.
Alrnan Koruma B6lge Kurulu karan sonrasr; ornek olarak Cedit Mahallesi'nde tapunun 35

palla,1723 ada,97 ve 100 parsellerde kayrtlr tagrnmazlarrn mimari projelerinin Eskigehir KultUr ve
Tabiat Varlrklan Koruma BOlge Kurulunca onaylandr!r, onaylanan mimari projeler dogrultusunda yeni
yapr ruhsatlannrn 2005 yrlrnda dUzenlendigi,93 ve 99 parsellerin belediyemizce ruhsatlandrnldr0r;
tum bu parsellerdeki yaprlara da 2015 yrlrnda ruhsat yenileme yaptldtgt, 97 parselde kayrtlr
tagrnmazlar Uzerine ingaa edilen yeni yaprlann Koruma Bolge Kurulu ve ruhsat eki onaylt mimari
projesinden farkl olarak; Koruma Bolge Kurulunca tum pvc malzemeli pencere dooramalaflntn tashih
edilerek ahgap olarak deoigtirilmig olmasrna raomen ahgap gorunumlu pvc kullantldt$t, 100 parsel
Uzerindeki tagtnmaztn Koruma Bdlge Kurulunca onaylr mimari projesinde ve Belediyemizce
ruhsatlandrrrlan 98 ve 99 parseller trzerindeki yeni yaprlann mimari projelerinde cephe dograma
malzemelerinin belirtilmedigi, pencere dogramalarrn ahgap gorunumlir pvc olarak uygulandtgt, iskAn
izni talepleri Belediyece Koruma bOlge Kuruluna iletildiSi; Koruma B0lge Kurulunun 19.03.2016
gnn,3141 ,3142 ve 3143 sayrlr kararlarr ile Kutahya Kultiir Varlrklarrnr Koruma Bolge Kurulu'nun
22.07 .2011 gUn,l 1 1 I sayrlr karanntn gegerli oldugu; etkilenme geQig alanrnda yer alan taqrnmazlarrn
cephe do!ramalanntn do0al malzeme kullanrlmasr koguluyla uygun oldu$una karar verilmigtir.

Bahse konu yeni yaptlann iskan izni alamamrg olmalarr dolayrsryla; halen gantiye elektrik ve
suyu kullandrklarr; bunun da gahrslara ek bir maliyet getirdigi; kat mulkiyetine geqemedi!i; kredi alma
yonunde iglemlerini, dairelerinin satrglannr yapamadrklarr, Kutahya ilinin kr9 aylartnda yooun kar ve
yagmurlu gegmesi dolayrsryla ahgap pencere do!ramalarrnrn uzun omUrlU olmaylgl, ahgap malzeme
drgtnda ahgap gorunumlti diger malzemelerinin daha sa!hkh olaca!r konulartnda mal sahiplerinin
yooun qikayetlerde bulunmuglardrr.

Tescilli korunmasr gerekli k[iltur varlrklan drglnda; yukarrda agtklanan gerekEeler

dogrultusunda yeni yaprtar iEin yapl kullanma izin belgelerinin dUzenlenmesinde Belediyemiz ve

vatandag arasrndaki stkrntrlarin giderilmesi amacryla Kentsel Sit ve Etkilenme GeEig Alanlarlnda yer

alan taglnmazlarda yaptlacak pencere ve kapl dolrama malzemelerinde ahgap malzeme ile birlikte

ahgap gOrUnumlij diger malzemelerinde (pvc,alimtrnyum, gelik vs.) kullantlmastna igaretle yapllan

oylama sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN 2S.MADDESiNiN:
MUlkiyeti Belediyemize ait ilimiz muhtelif mahallelerinde bulunan tagtnmazlar ile mUlkiyeti

Maliye Hazinesi ait ilimiz Yrldrnm Beyazrt IVlahallesi 131 pafta, 758 ada, 26 parsel numaralr

tagrnmazrn, 5393 Sayrlr Kanunu'nun 18. Maddesi (e) bendi gere!ince baga bag trampa edilmesi
konusunun muzakeresi, oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konu hakkrnda slayt gdsterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan mtizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Defterdarlrk Milli Emlak Mudurliig0'nUn 3010112017 tarih-988 sayrlr yazrsrnda;

Tamamr Belediyemize ait,
-Gaybiefendi Mahallesi,2988 ada, 1 parsel numaralt

Adliye Sarayr olarak aynlan)
22991,91m2

/
二
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-Gaybiefendi Nlahallesi, 2012 ada, 1 9 parsel numaralr 1 .245,32 m2 yuzolgumlu, (imar planrnda
Musalla Camii olarak gorUlen ve Diyanet igleri BagkanlrQrna tahsisli)

-Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 1474 ada,27 parsel numaralr 506,17 m2 yuzolg0mlU, (imar
planrnda Sagltk Alant olarak ayrrlan ve it Saglrk lvludurlugune tahsisli)

-Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 4269 ada, 1 parsel numaralt 1.083,61 m2 yuzolQUmlti, (imar
planrnda Saglrk Tesisi Alanr olarak ayrrlan ve il Saollk MtidtirlugUne tahsisli)

-Haclazizler Mahallesi, 2618 ada, 203 parsel numarah 3.327 ,85 m2 yuzolgumlu, (imar
planrnda Dini Tesis Alanr ve MUgtemilatr olarak aynlan ve Diyanet igleri BagkanlrQrna tahsisli)

-Siner Mahallesi, 27 ada, 3 parsel numaralr 5.407,51 m2 yuzolEiimlu, (imar planrnda Okul
alanr olarak ayrrlan ve il Milli E0itim Mudurlugune tahsisli)

-Srner Mahallesi, 144 ada, 1 parsel numaralr 1.680,00 m2 yuzolQuml[i, (imar planrnda Camii
alanr olarak ayrrlan ve Diyanet igleri Bagkanh0rna tahsisli)

Belediyemizin hissedar oldugu,
-Yrldrrrm Beyazr Mahallesi, 1237 ada,9 parsel numaralr

bulunan 44384'l1800846 oranl (4.438,41 m2) hissenin, (imar
Hizmet Binasr Alanr olarak ayrrlan)

-Siner Mahallesi, 36 ada, 37 parsel numaralt 3.342,38 m2 yuzolgUmlu ta9lnmazda bulunan
254859t334238 oranlr (2.548,59 m2) hissenin, (imar planrnda ibadet Yeri olarak ayrrlan ve Diyanet
igleri Bagkanlrgrna tahsisli)

-Hamidiye Mahallesi, 798 ada,21 parsel numaralr 12.500,00 m2 yuzolsumlu taEtnmazda
bulunan 3597/12500 oranlr (3.597,00 m2) hisse (imar planrnda Huzurevi Tesisleri olarak ayrtlan ve

Sosyal Hizmetler ve Qocuk Esirgeme Kurumu Genel Mudurlu0une tahsisli),
Yukarrda yazrlr olan Belediyemize ait tagtnmazlar ile,

Mulkiyeti Maliye Hazinesine ait, ilimiz Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 131 pafta, 758 ada, 26
parsel numaralt 23.648,00 m2 yuz6lgumlU tagrnmaz (Adalet Bakanlr$rna Cezaevi olarak tahsisli olan)
ile trampasr Bagbakanlrktan (Ekonomik, Sosyal ve Kultirrel igler Bagkanlr$r) altnan 19/01/2017 tarih-

177 sayrlr yazr ile, 2O12t15 sayrlr Genelge uyannca izin verilmig ve Maliye BakanlrQtntn 2510112017

tarih-2819 sayrlr Olurlarr ile 2886 sayrlr Devlet ihale Kanununun 51/g maddesine gore takyidatsrz

olarak bagabag trampastntn uygun gorilldU0ii bildirilmig olup;
trliitfiyeii Beiediyemize ait ve Hissedarr oldugumuz yukanda mahalle, ada ve parsel

numaralan belirtilen tagtnmazlar ile Mulkiyeti Maliye Hazinesine ait, ilimiz Ylldtrtm Beyazrt Mahallesi

13.1 pafta, 758 ada, 26 parsel numaralr 23.648,00 m2 yuzolgumlU tagrnmazrn, 5393 Saytlt

Kanunu'nun l5.maddesi (h) bendi (Mahalli mugterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amactyla,

belediye ve mucavir alan srnrrlarr igerisinde tagrnmaz almak, kamula$ttrmak, satmak, kiralamak veya

kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar Uzerinde stntrlt ayni hak tesis etmek) ve 5393

sayrlr Kanunu'nun lS.maddesi (e) bendi (tagrnmaz mal altmtna, satlmlna, takaslna, tahsisine, tahsis

g"i,linin deg igtirilmesinde veya tahsisli bir tagrnmazrn kamu hizmetinde ihtiyaq duyulmamasr haltnde

tahsisin kaldrrrlmastna, Ug yrldan fazla kiralanmasrna ve suresi otuz ytll geqmemek kaydlyla bunlar

Uzerinde srnrrlr ayni hak teslsine karar vermek) gereoince bagabag trampa yaprlmasrna, gerektiginde

anlagma, gartname, s6zlegme ve protokol hazrrlanmasr, imzalanmast vb. tum hususlar ve iglemler igin

Betediye tiagkanr Kamil SARAQOGLU'na ve Belediye Enciimeni'ne yetki verilmesine igaretle yaptlan

oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi

8.008,46 m2 yuzolgiimlu tagrnmazda
planrnda Resmi Kurum-Defterdarltk

GUNDEMiN 29.MADDESiNiN:
ilimiz merkez Parmakoren Mahallesi kuzeyinde bulunan Ceza lnfaz Kurumu Alantnda imar

planr degigikligi konusunun muzakeresi, olduounu belirten Meclis Baqkanl bu konu hakktnda slayt

gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei

ilimiz merkez Parmakoren Mahallesi kujeyinde bulunan Ceza infaz Kurumu Alanrnda imar

Planr deOigikli0i konusu goru$uld0 yaprlan gdrilgmeler sonunda;
O,-smarigazi Elekirik DaQrtrm n.9' nin OS.Ol.ZOll la.|h 492 saytlt yaztlarr ile iletilen "llimiz

Parmakoren Minallesinde yeni-yaprlacak olan gevre yolunun kuzey kesiminde yaplmlna baqlantlan

Ceza inlaz Kurumu, Ceza infaz kurumu Lojmanl ve Sosyal Tesisleri iEin bir adet trafo tesis edilmesi

planlanmaktadrr. Yaztmtz ekinde koordinatir olarak g6nderilen 1/1000 olgekli plan 0rne0indeki yeri

igarelenmig alanrn trafo yeri olarak plan tadilatrnrn yaprlarak $irketimize tahsis edilmesi ve gerekli

Meclis kararrnrn alrnarak bir nushastnrn il igletme MUdiirlUgumUze gonderilmesi hususunda"

geklindedir.
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imar ve Bayrndrrlrk Komisyonumuzun 11.01 .2017 tarihli toplantrsrnda "...koordinatlr olarak
gonderilen 1/1000 olEekli plan orneoindeki yeri igaretlenmig alanrn trafo yeri olarak planlanmasr uygun
gorulmi.rgtur. Ancak Ceza infaz Kurumu Alanr igerisinde bulunan Enerji Nakil Hatlarr ve Yapr Yasaklr
Alanlar ile ilgili olarak, trafo yaprlmasr ile beraber bu hatlarrn kaldrrrlrp kaldrnlmayaca0r veya ne
planlandrgr konusunda Osmangazi Elektrik Da!rtrm A.$ den gorui alrnmasr" geklindedir.

15.01.2017 tarih E.826 sayrmrz ile Osmangazi Elektrik Dagtttm A.$ Mudurluoune goruq
sorulmug olup; Osmangazi Elektrik Dagrtrm A.9 l/udurluounun 2013 sayrlr yaztlartnda; "... ilgili kurum
ile sOz konusu alandan gegen enerji nakil hatlarrnrn deplase edilmesi hususunda mutabakata vartlmtg
olup; ll igletme MUdurlU!Umirzce hazrrlanan protokol imzalanmak Uzere T.C Adalet Bakanlr$r Ceza ve
Tevkifevleri Genel Miidurlu0une gonderilmek uzere T.C K0tahya Cumhuriyet Bagsavctlt!tna

no^0"''g',uJ:;;."J'l$3fl'j,,"r, 
ceza tnraz Kurumu Aranr, ceza inraz Kurumu Lojmanr ve sosvar

Tesisleri igin belirlenen Trafo Alanrnrn 1/'1000 olgekli Uygulama imar Planrna aktartlmasr ve Ceza
infaz kurumu Alanr iEerisinden gegen Enerji Nakil Hatlannrn deplase edilmesi amacryla Enerji Nakil

Hattt ve (Enerji Nakil Hattt koruma Alanr) Yapr Yasaklr Alanlann kaldtrtlmasr hmax:serbest, Taks:O.50,

Kaks:2.00, Serbest Nizam Ceza infaz Kurumu Alanr Uygulama imar degigikligi ve bu degiEikligin

Nazrm imar Planlarrna aktarrlmasrna, Enerji Hatlannrn ilgili kurum taraftndan deplase edilmesi
geklinde plan notlarrna iglenmesine, 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyartnca

onaylanmasrna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birll0i ile karar verildi

GUNDEMiN 30.MADDESiNiN:
ilimiz merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 93 pafta, 713 ada,2 no.lu parsel alantyla ilgili imar

planr degigikligi 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;- 
itimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 93 pafta, 713 ada,2 no.lu parsel alanlyla ilgili imar

planr deQigikligi konusunun daha detaylr incelenmek uzere imar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale

edilmesine igaretle yapllan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 3I.MADDESiNiN:
KUtahya Belediyesi Bilgi iglem MudUrlugu tarafrndan dijital olarak haztrlana.n, mahalle stntrlart,

yol geometrilLri ve numaratal verisi (dijital, 1 adet pafta) bedelinin belirlenmesi ve 2017 ytll gelir

iarifesine eklenmesi konusunun muzakeiesi oldugunu belirten Meclis Baqkanl bu konu hakklnda slayt

gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan mi.izakerelerden sonra konuyu oya sundu ve'

Kutahya Beled-iyesi Bilgi iglem Mudurlugu tarafrndan dijital olarak haztrlanan, 1 Paftaya dair

mahalle srnrilarr, yol geometiil"ri ," nrrrrrt"j verilerinin saytsal ortamda_ (dijital, _1 adet pafta)

(K.D.V. dahil) 25,00 TL. kargrlrgr bedel ile verilmesine ve 2017 Yrlr Gelir Tarifesinin 17 l.4 maddesi

olarak "Mahalle Srnrrlan, Yoi Geometrileri ve Numarataj Verileri (Dijital-1 Adet Pafta Bedeli)" ola.ak

eklenmesine igaretle yapllan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi'

GUNDEMiN 32.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin O3lO1t2O17 tarih 24 sayrlr karart ile onaylanan inkoy Mahallesi 2917,

3033, 410g, 4196, 42Og, 4782, 5232 no.lu parsellerde plan notu olugturulmastna iligkin imar plant

degigikli6i konusunun muzakeresi, oldugunu belirten Meclis Bagkanl bu konu hakkrnda.slayt gosterisi

ite-oiitirG bilgr verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
- - 

iliri.'."rkez, ink6y Maha esi, 2giZ, SOSS, 4108, 4196, 4209, 4782,5232 no.lu parsellerde

imar planr degigikligi, konusu g6rugUldtr, yaprlan gorUqmeler sonunda;- 
inkciy 

-tr,ianJttesi, 
Zgt 7, SCjeS ai Ob 41b6, 4209, 4782, 5232 no lu parsellerrn bulundugu

alanda uygulama imar planrnrn Rekreasyon Alanl (E:0.20) olarak Belediye Meclisimizin o31o112017

tarih 24 ilyrlr kararr ile onaylanmrgtr. in't<oy Manaliesi, 2917, 3033, 4108, 4196, 4209 4782' 5232

no lu parsellerde "igerisine, Lokanta, Kifeterya, Dinlenme Tesisleri^ vb.lerinde yapllabilece0i

kutuphane Tesisleri yaprlabilir" geklinde plan notunun duzenlenmesi; 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun

8/b maddesi ,yr1n"i onaylanmisrna igaietle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi'
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cUruoeuiru 33.MADDESittitt:
itimiz merkez Yoncalr Mahallesi 331 ada 6 parselde imar planr degigikligi 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;

ilimiz merkez Yoncalr Mahallesi 331 ada, 6 parselde imar planr degigikligi konusunun daha
detaylr incelenmek Ozere imar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUndem maddelerinin tamamlandr$rnt belirten Meclis Bagkanr, altnan kararlartn haytrlt olmast
temennisi ile Uyelere ve misafirlere tegekktjr edip oturumu kapattt.

吻
驚梅黒mBよ:酬酷緊
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