
BelediYe Meclisimiz: 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20, maddesine istinaden aşağıdaki gündem
maddelerini gÖrüŞmek üzere 4. dönem 7. olağan toplantısı, Belediye Meclis aaşunı xamiı3nİnçodru nrnBaŞkanllğlnda 01.08,2017 Salı günü Saat: İ8.30'oa Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, üyelerden;'l-Mehmet ÖzDoĞAN, 2-Nuri ÇET|N,3-Galip GÜLTEKIıı, c-'cater cihat CEYLAN, S_ömer Faruk DURMAZ,6-Halit Oğuz ATAKAN, 7-Ebubekir ERDOĞMUŞ, 8-Mustafa AyDlN, g-Fatma GüL,1o-Furkan ylLMAZ,
11-Mehmet Naci PEKCAN, 12-Ramazan YlLDlRlM, 13-Plnar AKBULUT, 14-selim ounıvıü, ıs-ıııuhammedlkbal GÜNDEM, 16-Şule UYKUN, 17-Murat HAsER, 18-saıitı ozoİrı, İs enr"; ERE;öşN, 2o-Azime NurAKTAŞ AKALIN, 21-Ahmet ULUCA, 22-Serda BAL YlLDlZ, 23-Nedim DELEN, 24-yusuf SöKMEN, 25_EroıMERCAN, 26-Mustafa EROL, 27-Ahmet UYGAR, 28-Gülşah ARlKAN AKANDERE'nin iştiraklerİiıe yapıldı.

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanl oturumu açtı.
. 
|zin. dilekÇesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis üyeıeiinoen Banu AKAL|NoĞLU,nun izin

dilekÇelerinin okunmaslndan sonra, izinli sayllıp sayılmamaslnı oya sundu Ve izinli sayllmalarlna oy birliği ile
karar verildi.

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;- llimiz merkez Parmakören Mahalle Ylrleşik Alanlnln güneyande yol alanlarlnln düzenlenmesine
yönelik ilave imar planl yaplml.

- llimiz merkez Yıldlnm Beyazlt Mahallesi, 819 ada, 1 no.|u parselde imar planl değişikliği,
- llimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 342 ada, 10 parsel bölgesinde imar planı oegişiüiği , 

'
-llimiz Çalca Mahallesinde bulunan 2. Etap Yer Altı 

-Soğuk 
Hava' Depola-nnın "Jaha etkin şekildekullanllmasl Ve daha Verimli faaliyet gösterilmesi açlsından ayrı ayri ya da tamamınln, 2886 sayll| Devıet lhale

Kanununun 64. maddesine göre -,l0- (on) ylla kadar kiraya veiiümesi,
- MülkiYeti BelediYemize ait, llimiz Maruf Mahallesi, 52 pafta, 271 ada,,l parsel üzerinde bulunan ve

Mahmut Hoca EVi isim|i tescilli konağın 5393 say|lı Belediye|er Kanununun 14la.ma'ddesj gefeğance sivil toplum
kuruluŞlarına tahsisi ile ilgili tüm hususlar Ve işlemler için Belediye Başkanl Kamil SARAçÖĞLÜ,na Ve Belediye
Encümeni'ne Yetki Verilmesi konularının gündeme alınması için işarjtle yapılan oylama sonucunda gundeme
alınmalarına oy birliği ile karar Verildi.

Bilgilendirme;
1- 28-30 Haziran 2017 tarihleri arasında Paris'te gerçekleşen UNESCO'nun Yarat|cı şehirler Ağı

toplantlslna katllan Belediye Başkanlmlz Sayln Kamil sARAÇoĞLU'nun yurt dlş| göreVlendirilmesinin,
2, 28,30 Hazian 2017,.tarihleri arasında Paris'te gerçekleşen UNESCO'nun Yaratıcı şehjrler Ağı

toplanhslna katllan Belediyemiz Özel Kalem Müdürü Ahmet Enes KARADAŞ'ın yurt dışı görevlendirilmesinin Ve,
3- 5393 saylll Belediye Kanunu'nun 49. Maddesinin 2. Flkrasl gereği Birim müdürlüğü Ve üstü yönetici

kadrolarlna yapıIan atamalar konularl meclisin bilgisine sunuldu.

GüNDEM|N 1. MADDES|:
4562 Saylll organize sanayi Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklik gereğince, Birinci organize sanaya

Bölgesi Müteşebbas Heyeti Yedek Üyelerinden cafer cihat CEYLAN Ve Muhammed lkbal GüNDEM,in istifaları
ale boŞalan YEDEK üyeliklere, Belediye Encümeninin 11.o7.2017 tarih Ve 1215 sayıll kararlyla seçilen Halit
Oğuz ATAKAN Ve Murat HASER'in görevlendirilmesinin Belediye Meclisimizce onaylanması konusunun
müzakeresi,olduğunu belirten meclis başkanl bu konudaki yazlnln slayt gösterısi ile binikte bilgi Verilmesinin
ardlndan Ve yapllan müzakereIefden sonra, konuyu oya sundu Ve;

4562 saylll organize sanayi Bölgeleri Kanununda;
'l Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretim

Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değaşiklik Yapllmaslna Dair
Kanun'un 42.Maddesinde;

4562 Sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin birinci Ve üçüncü flkralarl "Müteşebbis heyet, oSB'nin
kuruluŞuna katllan kurum Ve kuru|uşlarln karar organlarlnca, organlarlnda görevli olanlardan Veya mensuplarl
araslndan tespit edilecek on beş asll Ve on beş yedek üyeden oluşur."

"Müteşebbis heyette yer alan üyeler, Vala hariç dört yll için seçilar Ve temsil ettikleri kurum Ve
kuruluşlardaki görevleri sona erdiğinde üyelikleri düşer. Üyelikten düşen Veya ayrlIan üyenin yerine, temsil ettiği
kurum Ve kuruluşun ön slradaki yedek üyesi geçer. Kahlan üye, yerine geçtiği üyeden kalan süreyi tamamlar.
Vali, müteşebbis heyette bulunması durumunda yedek üye uygulamasından istisna tutulur."

"oSB organlarında görev alanlar, Vali hariç diğel osB'lerin organlarlnda görev alamazlar." şeklinde
değişiklik yapllmlş olup, ._ ,-_,,Lı'//)'G

V l. U/,



KütahYa Organize SanaYi. Bölgesi. Yönetim Kurulu Başkanlığınrn 04.o7.2017 tarih ve 21.17l81O sayılıYazıları ile 27,07,2017 tarihinde 
.MuteŞebbis Heyet Toplantısİ yapılacağını ve öncesande konunun yukarıdabelirtilen kanun ÇerÇevesinde yeniden d;ğerlenoirİımesini ve topıİnİı once-si bildirilmesi Üıepıeİi ouıunougunoanVe,

Belediye Meclisimizin 06.06 20'17 tarih Ve 153 sayılı kararı ile Kütahya Merkez Birinci organize SanayiBölgesl_MüteŞebbis Heyeti Yedek üyelikIerine seçilen B;lediye Meclis Uv.ı"İi.ıİJ"n Ğ"İ"İ'cın"t CEyLAN,ın06,07 20'l7 tarih Ve 1938'l kayıt no.|u dilekçesi ilÖ, lluhammeo lkuaı ctjııoİıııln o}.oİz-Öıİ't"rın ve 19428kaylt no.1u dilekçesi ile söz konusu yedek üy;liklerinden istifa etmiş olduklarlndan dolayl;
_. _Konunun aciljyeti bulunduğundan Belediye EncümĞnimi' 11.o7.2017 tarih ve 12.15 saylll kararl ile,
1illl."] _9lgrii._" sanayi 8ölgesi Müteşebbis Heyeti Yedek Üyesi Cafer cihat CEYLAN Ve Muhammed lkbal
9YNDEY'll istifalan ile boŞalan_YEDEK.üyelikleİe, Ağustos Aİında Meclisin de onry,n" ,rnrİ."k üzere, HalitOğuz ATAKAN Ve Murat HASER'i görevlendirmiş oluğ, seçilen iki üye isminin on"yİ"n."",n" ışaretle yapılan
oylama sonucunda oy birliği ile karar Verildi.

GüNDEMiN 2. MADDES|:
BelediYe Meclisimizin 04.11_2OO8. tarih ve 370 §ayılı kararı ile kabul edilen ve yürürlüğe giren DisiplinAmirleri YÖnetmeliği'nin 3.maddesinde belirtilen ekli Disiplin nmiıeri ğizeığeiini" b"ı"J,y"".iran değaşenyaplslna gÖre yeniden düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirtJn meclis başk'anı bu konudaki

Yazlnln slaYt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan- müzakereıeroen İonİa,'İJnuyu oya sundu
Ve;

__ 657 SaYlll Devlet Memufları_ Kanunu'nun değişik 124. ve 134. maddeleri uyarınca Bakanlar KuruluKararı ile kabul edilen 'Disiplin Kurullan Ve Disiplin Ahjderi Hakkında Yönetmelik" ı"'o"giiık i6, maddesinde'Disiplin amirleri, Kurumlarln kuruluş Ve görev özelliklerine göre hazlrlanarak yuruıtı-EL koyacakları özelyönetmelikler ile tespit edilir" hukm0 gereğince;
04.11,2008 tarih Ve 370_ sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen ve yürürlüğe giren Disiplin AmirleriYönetmeliği'nin 3.maddesinde belirtile_n ekli Disip]in Ami;leri çızelgesj, aeıeoiyemiiin jeglğln yap,s,n" Ve ValilikMakamı ll Mahalli ldareler Müdürlüğü'nün 14.o1.2015 tarın, Ğzzıaag-goo-aza *v,İİ oiJif,İin nmiıerı rlpYönetmelik Taslağl'na göre Yeniden düzen|enen ve ekte sunulan Disiplin Amirleri çizelgesh;-;vnen kabulüneişaretle yapılan oylama §onucunda oy birliği ile karar Verildi.

GüNDEMıN 3. ırADDESl:
_ BelediYe Meclisimazin 06,06.2017 tarih ve 'l61 sayılı kararı ile daha detaylı incelenmek üzere plan veBütÇe KomisYonuna havale edilen Şehir içi ulaşımda hizmet veren Or"İ rı"İı, ot-oİ,u.İ"-rın, İi}ı"İ tarifesine zam
YaPl|masl konusunun müzakefesi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki v"İ,n,n '.İ"vt gösterisi ilebirlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundj ve;

_ _[uphya MinibüsÇüler, Servis Araçları Ve Halk otobüsleri Esnaf bda;ü Başkanlığının, 28_12.2016 ta(ihve .12.2016.(43Yg6 saYlh Yazılar| ile Denetimli özel Halk Otobüslerinde t"ş,.İ ."ıı"y"tİ"rhin yukselmesi,
iŞletme giderlerinin artmasl, taş|ma ücretlerinin düşük kalmasl Ve 2016 Ey|ül 

"y,no" 
y"j,i"n.a; da ücretlerde

tatmin edici iYileŞtirme yaPılmadığını belirterek şehİr içi ulaşımda hizmet veren halk oİobusleranin fiyat tarifesine
zam yapl]masl yönündeki talep konusu ince|enmiş olup;

UlaŞım Hizmetleri Müdürlüğü taraflndan yapllan araştlrmalara göre çevre illerin ortalama fiyat tarifeleri,son zamdan jtibaren oluŞan enf|asyon oranı, işletmeci araçIarlnln Jmortisman değerleri, harç 
'bedel|erinin

artmasl, esnaf odalannln gÖrüşleri vb. nedenlerden dolayl Belediye Denetimli Özel Hali otobuslerinin biniş fiyat
tarifelerinde art|şln aşağlda belirtildiği şekliyle aynen kabulüne ve zamll tarifenin 15to8l2o17 tarihinden itibaren
uygulanmasına işaretle yapılan oyİama sonucunda oy biniği ile karar Verildi.

UYGULANACAK oLAN F|YAT TAR|FESl

Tam Bilet 2,00 İJ

Üniversite Öğrencisi 1,55 t
Lise Öğrencisi 1 ,45 IJ

Tek BiniŞ Kart 2,30 i,

BelediYe Meclisimizin 0610612017 tarih ve ,157 sayılı kararıyla kurulan "Genç/ık ve Spor Hizmetteri
MüdijrlÜğü'ne ait Yönetmelik las/ağ," konusunun müzakeresi, olduğÜnu belirten meclis başkanı bu konudaki
yazlnln slayt gösterisi ile birlikte bilgi Verilmesinin ardından Ve yapllan müzakere|erden sonra, konuyu oya sundu

GüNDEMlN 4. MADDESI:

Ve;

ğt,



BelediYe Meclisi'nin 06i06/2017 tarih ve 157 sayılı kararı ile kurulan "Gençlik ve Spor Hizmetleri
Müdürlüğü'nün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı"nın ekte sunulduğu şekliyle 5393 sayılı
BelediYe Kanunu'nun 18. maddesi (m) fıkrası geİeğince aynen kabuluİe işaretle yapılan Öyıjma sonucunda oy
birliği ile karar verildi.

cüııoeınİıt 5. MADDESİ:
BelediYe Meclisimizin 0610612017 tarih ve 158 sayılı kararıyla kurulan "Mezarlıklar Müdürtüğü,ne ait

Yönetmelik Taslağı" konusunun müzakeresi, olduğunu belirten mÖclis başkanı bu konudaki yazıİın slayt
gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapİlan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

BelediYe Meclisi'nin 0610612017 tarih ve 158 sayılı kararı ile kurulan "Mezarlıİlar İııudurlugu,nün Görev,
Yetki, Sorumluluk ve ÇalıŞma Yönetmelik Tas|ağı"nın ekte sunulduğu şekliyle, 5393 sayılı Belediy6 Kanunu,nun
18. maddesi (m)flkrası gereğince aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GüNDEMİN 6. MADDESİ:
_ KütahYa Belediy^esi .Sağ/ık lş!er1 Müdtirlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve çalışma yönetmetiğinde
DeğiŞiklik YaPılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" konusunun müzakeresi, olduğunu nelırten meclis başka"nı bu
konudaki Yazlnln slaYtgösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan-müzakerelerden sonra, konuyu
oya sundu ve;

^ BelediYe Meclisimizin 01.09.2015 tarih ve 33O sayılı kararı ile kabul edilen "Sağlık lşleri Müdürlüğü
GÖrev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği' nde oeğişiklik yapılmasına dair ekte sinula'n, .s"gı,ı, ışİ6riMüdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma VonetİıÖıiginde'Değişiklik yapılmasına Dair yönetmelik
Taslağı" nln aynen kabulüne işaretle yapılan-oylİma sonucundjoy birliği İe xarar verildi.

GüNDEMİN 7. MADDESİ:
KütahYa BelediYesi "Muhtarlık lşleri Müdürtüğü'ne ait Görev yetki Sorumtuluk ve çalışma yönetmeliği

Taslağı" konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gosterisi ile birlikte
bilgiverilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;
_ BelediYe Meclisi'nin 06/06/20'17 tarih ve 156 sayılı kararı ile kurulan Muhtarlık lşleri Müdürlüğü,nün
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Ça|ışma Yönetmelik Taslağı"nın ekte sunulduğu şekliy|e sİ93 sayılı Beİediye
Kanunu'nun 18. maddesi (m) fıkrası gereğince aynen kabulune işaretle yapııaİ oyı"r" sonucunda oy birliği ile
karar verildi.

GüNDEMIN 8. MADDEsİ:
2017 Ytı Kurban BaYramı ve Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan pazarında küçükbaş ve büyükbaş

haYvanların satıŞının yapılması için PADOK İiyatları, Serbest Hayvan Girişi, lşgaliye Harcı ve Nakliye
Bedellerinin tesPitedilmesi konusunun müzakeresi, o|duğunu belirten meclis oajranİbu ionuoaı<i yazının s|aytgösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden ğonra, konuyu oyj sundu ve;

Kurban BaYramı ve Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarında Küçükbaş ve BuyÜkbaş Hayvan
satıŞlarının YaPılabilmesi iÇin; Padok Fiyatları ve Serbest Hİyvan Girişi BedeılÖri inc'e|enmij oıupj aşaİıoa
belirtildiği ŞekliYle aYnen uygulanmasına işaretle yapılan oyıama sohucunda oy birliği iıe xarar verildi.
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GÜNDEMiN 9. MADDESI:
llimiz merkez MeYdan Mahallesi 25 pafta, 533 ada, 119 parselde bulunan dükkğnın ön ve yan

bahÇesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başİanı
bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yağılan müzakerelerden sonra,
konuyu oya sundu ve;

. llimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 533 ada, ,l19 parselde bulunan dükkanln ön Ve yan
bahÇelerinin kullanllabilmesi için; kat maliklerinin 3/4 nün noter onayil muvaffakat'I allnarak, binadan itibaren
parsel s|nlrlnl geÇmemek koşuluyla, zemin kat veya Varsa asma kat taban döşemesine kadar kapall alan
oluŞturulmayacak şekilde açlllp, kapanlr katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından
uygun 9Örülmesi şartlyla tacari amaçll kullanllabiliü, şeklinde kj koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda
uygulanmaslna işaretle yapllan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi,

GÜNDEMiN 10. MADDESl:
|!-!. merkez Şair Şeyhi Dumluplnar Mahallesi, J23b04d3b pafta, 3436 ada, 69 parsel alanlnda imar

planl değiŞikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanl bu konudaki yazinın slayt gösterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapllan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi, J23bo4d3b pafta, 3436 ada, 69 parsel alanlnda imar planl değişikliği
müracaat dosyasl incelendi, yapllan göruşmeler sonucunda;

04.05.2017 tarih Ve 2270 kayıt no.|u dilekçe etüt edilmiştir. Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi, J23bg4d3b
pafta, 3436 ada, 69 parsel alanlnda imar planlnda iki bölümde Hürok Mermer Atölyesi TAKS: o.4o, Hmax: 8.0O
m. lejandh alan bulunmaktadı.. Söz konusu parsel alanlndaki iki bö|ümun tek bölüm olarak düzenlenmesi, ifraz
yapllamaz, Ticaret Alanl (Düğün Salonu), TAKS: o.4O, Yençok: 8.oo m. lejandlnln oluşturulmaslna yönelik imar
Planl değiŞikliğinin; 3'l94 Sayıh lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınİ işaretle yapılan oylama
sonucunda oy birliği ile karar Verildi.

GüNDEMiN 11. MADDES|:
llimiz merkez Yoncalı Mahallesi, l23c22c4d pafla, 33,1 ada, ,l parsel batlslnda imar planI değişikliği

konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanl bu konudaki 
'yazlnln 

slayt gösterisi ile bifliate bilği
Verilmesinin ardından Ve yapllan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yoncall Mahallesi, l23c22c4d patta, 33ı ada, 1 parsel batls|nda imar planl değişikliği,
müracaat dosyasl incelendi, yapllan göruşmeler sonucunda;

Çinigaz Doğalgaz Dağltlm sanayi Ve Ticeret A.Ş,'nin 30.05,21,17 tarih Ve KTH-2}1712461 saylll yazlsl
etüt edilmiştir. Park alanlnda Poğalgaz Baslnç Düşürme lstasyonu (RMS-B) yap|lmasl planlindığı
belirtilmektedir- Yoncalı Mahallesi,l23c22c4d pafta, 331 ada, ,l parsel batısında imar pİanında park le1andlı alan
bulunmaktadır. Yazl eki Vaziyet planlnda işaretlenen öneri Doğalgaz Baslnç Duşurme lstasyonunun (RMS-B)
|_al!a_l3nı iÇerisinde doğuya kaydırılarak düzenlenmesii Boru Hatları lle Peİrol Taşıma A,ş.'Geneı ıvııİouıugıİ
(8OTAŞ) Ham Petrol Ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı Ve lşletilmesiİe Dair Teknik Emniyet Üe
Çevre YÖnetmeliği hükümlerinin uygulanmasli 331 ada, 1 parsel alanlnln bitı bolumunde mülkiyet slnlr| ale imar
hattl araslndaki kayıklığın giderilmesi, 1 no.|u parse|in kuzeybatl köşesinde yol alanl düzenlenmlsl; 33.1 ada,

1 parselin batlslndaki 20 metrelik yaya yolunun 7 metre genişlikte düzenlenerek, geriye kalan klsmlnda
AğaÇlandınlacak Alan lejandlı saha düzenlenmesine yönelik imJr planı değişikliğini-n; 1ı94 Sayılı lmar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyarlnca onaylanmaslna işaretle yapllan oylama sonr"unoa oiyniıi6ı ile karar Verildi.

GüNDEMiN l2. MADDES|:

. llimiz merkez SuItanbağFAydoğdu Mahallesi, Kırklar Yolu bölgesinde yol alanı imar planı yapımı
konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki 

-yazının jıayt gösterisi ile birlikie'bilgi
verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonrİ, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Sultanbağ|-Aydoğdu Mahallesi, Kırkıjr Y6lu bölgesinde yol alanı imar planı yapımı,
müracaat dosyasI incelendi, yapİlan gorÜşmeler sonucLnda; 

-

08.05,20'l7 tarih Ve 2331 kaylt no.|u dilekçe etüt edilmiştir. SultanbağFAydoğdu Mahallesi, Soğukçeşme
Caddesi, Klrklar Yolu bölgesinde imar planı bulunmayan sahada, hali naİır yol ;lanlan dikkate alınarak 1O
metrelik Yol alanl oluŞturulması; ,'Orman ile ilgili Kurumdan görüş alınmadan oİman Alanındaki yol sahalarıyla
ilgili 

,uygulama 
yapllamaz." şeklinde plan notu oluşturulmaiı yonündeki ilave uygulama imar ğlanının; 31-9a

Sayıll lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarlnca onaylanmasına işaretle yapılan oylima 
"onr"rnda 

oy biniği ile
karar verildi.

GüNDEMlN 13. MADDESi:
. llimiz merkez Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 2877 ada, 1 parsel alanlnda imar planl değişikliği
konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazlnln slayt gösterisi ile birlikie bilği
Verilmesinin ardlndan ve yapllan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimaz merkez BörekÇiler Mahallesi, 58 pafta,2877 adİ, 1 parsel alanında amar planı değişikliği, dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

l4, --<



BÖrekÇiler Mahallesi, 58 pafta, 2877 ada,,l parsel no.lu taşlnmaz Sit Ve Etkilenme Geçiş Alanlarl
Koruma AmaÇll lmar Planı kapsamlnda Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadlr. 1 no.|u parsel alanlndaimar planlnda BitiŞik nizam 2 k1\ T2 (Talebe bağh olarak gerektiğinde bütün katlarl tacari amaçla
kullan llabilecek YaPl nizaml) lejandlı alan bulunmaktaJır. Soz konusu aİana yönelik hazırlanan imar planı
değiŞikliği KütahYa Kültür Varhklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20.06,2017 tar|h ve 4112 sayılı kararıyla tashih
edilerek uygun görü|müştür. Buna göre; Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 2877 ada,,l parsei alanında bulunan
BjtiŞik nizam 2 kat, r2 lejandlı alanın Park ve yol alanına dönüştürülmesi; "park lejandlı alanda yer altında
otopark, wc Vb. yapllar ile yer üstünde brüt parsel üzerinden TAks: 0.05, Hmax: 4_'5O m. yapılaşma koşullu
Ticari Tesisler yapllabilir.' plan notu oluşturuImaslna yönelik imar planl değişikliğinin; 1ı's+ 

'Sayl|ı 
imar

Kanunu'nun 8/b maddesi uyarlnca onaylanmasına,

. lmar planl değiŞikliğinin yürürlüğe girmesine müteakip taşlnmazln kamulaştlrllabilmesi açan 5 yllllk
kamulaŞtlrma programlnln 2017 yll| dilimine ilave edilmesine ve işljmler için Belediye Başkanlna Ve Belediye
Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapllan oylama sonucunda oybirliği iıe karar verildi.

GüNDEMiN ,|4. MADDESi:
llimiz merkez AlipaŞa Mahallesi, 8 pafta, 65 ada, 15 parsel bölgesinde imar planl değişikliği konusunun

müzakeresi, olduğunu belirten meciis başkanl bu konudaki yazlnln slayt gösterisi iie birlikt; 
'bilga 

Verilmesinin
ardlndan Ve yapllan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez AliPaŞa Mahallesi, 8 pafta, 6S'aOada imar p|anı değişikliği, müracaat dosyas| incelendi,
yapllan görüşmeler sonucunda;

KütahYa Vakıflar Bölge Mtıdürlüğü'nün 26.04.2017 tarih ve 1496 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Söz konusu
Yazlda; "...Koruma Bölge Kurulu'nun 23.05.2014 tarih ve 17O0 sayılı Karjrı ğereği mevcut tuvalet yapılarının
Yerinan korunması istenildiğinden; 65 ada, 17 parsel sayılı mülkiyeti kütahya Vilayetİne ait taşınmazın park alanı
olarak Planlanan kısmı ile tescilli Ali Paşa Camii bahçesi ve koruma alanİ olarak kullanıüan, imar planında park
alanl olarak gösterllen 65 ada, 15 parsel sayılı taşlnmazln imar plan tadilatl yapllarak iDini Tesis Aüanı,,na
dÖnuŞtürülmesi için gerekli çalışmaların yap||masl..." istenmektedir. 81 envantei numarasıyla tescilli Ali PaŞa
Camii'nin bulunduğu alan Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı lmar planİ kapsamı dışında
kalmaktadlr. AliPaŞa Mahallesi,8 pafta,65 ada, 15 ve'l7 no.1u parsel alanında imar planında Alopaşa Öamii
le.jandll alan bulunmaktadlr. Mevcut imar planlarımızın bazı yerlerinde te§cilli yapı kitlelerinin çevresindeki bahçe
alanları, gÖsterim tekniği nedeniyle,. yeşil alan taramaslyla işaretlenmiştir. Bu gini yerleroe ye§lı 

"ıan 
taramasıyia

gösterilen sahalar, tesğilli yapının bahçe alanlnI tanlmlamaktadır. Aİpaşa Üaniııesı, 65'aoa, ıs Ve 17 no.1u
parsel alanında, imar planlnda tescİlli yapl kitlesi çevresinde yeşil alan taiamaslyla gösterilen saha da Ali PaŞa
Camii'nin bahÇe alanl olup; park, çocuk bahçesi, oyun alanlarivb. aktif yeşil alan niteiglnde bir alan değildir.
Yukarıda aÇlklanan nedenlerle, Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 65 ada, 15 ve 17 no.|u 

-parsel 
alanında tescilli Ali

PaŞa Camii Ve bahÇe alanl bulunan, imar planında 'Alopaşa Camii" lejandıyla tanımlanan sahanın lejandının
"Dini Tesis Alanı'olarak değiştirilmesi; yeşil alan taramasİyla gösteı.ilan cami bahçe alanının dini tesis alan
taramaslyla gösterilmesi; 'Projesi Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla Dini Tesis Alanlnda
gasilhane, Şadlrvan, tuvalet vb. müştemilatlar yapılabilir.' plan notu oluştululmas,na y'tıneıik uygulama imar planı
değiŞikliği KütahYa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20.06.1017 tarih ve 41,14 sayİİı kararıyıa uygun
görülmüŞ oluP; 3194 Sayılı lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işareİle yapılan oyiama
sonucunda oybirlaği ile karar Verildi.

GÜNDEMiN .l5. MADDES|:
llimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K3 pafta, 274 ada,3 parsel alanlnda imar planl değişikliği konusunun

müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanl bu konudaki yazının slayt gösterisi iie birlikt; 6ilgi Veri|mesinin
ardından Ve yapllan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu Ve;

llimiz merkez Bölcek Mahallesi, 2'lK3 pafta, iıq aoa,3 parsel alanlnda imar planı değişikliği, müracaat
dosyasI incelendi, yapllan görüşmeler sonucunda;

14.06.2017 tarih ve 2919 kaylt no.|u dilekçe etüt edilmiştir. Bölcek Mahallesı, 21K3 pafta, 274 ada,3
parsel alanlnda jmar planlnda 5 metre ön, 3 metre yan bahçe alanll, Ayrlk nizam,

(dört) kat konut lejandh alan bulunmaktadır, Söz konusu alanda; "Konut ve/veya Kreş, Gündüz Bakım
Evi, Çocuk Kulübtı, Anaokulu yapılabilir; diğer kullanımlar yapiamaz. Yapı yoğunluğunu degiştirmemek
amaclyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin Ve bodrum katlar yapılamaz; pıan oÖgişlı<İgınoen önceki imar
Planlnda belirlenen bahçe 

. 
mesafelerine aynen uyulacaktır.' plan notu oluşturulmİsİna lönelik imar planı

değiŞikliğinin; 3194 Say|l| lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyaı.ınca onaylanmasına işaretİe yapılan oyİama
sonucunda oy birliği ile karar Verildi.

GüNDEMiN 16. MADDESi:



llimiz merkez Enne Mahallesi, soKlB pafta, 11g ada,2 pafsel alanlnda imar planı değişikliği, müracaat
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

14.03.2017 tarih Ve 'l342 kayıt no.|u dilekçedeki talep üzerine; Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve
146 Say|ll karan ile Enne Mahallesi, 50K'lB pafta, 119 ada, 2 parsel alanında imar planlnda bulunan Eğitim
Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) lejandlI alanln 'Eğitim-otel-Mote1-8aklm EVi-Yurt" lejandlI alana dönüştürıjlmesane
YÖnelik imar Planı değişikliği uygun görülmüştü. Söz konusu Meclis Karar|nın ve imar planı değaşİklağinin iptal
edIlerek, söz konusu alanda değişiklikten önceki imar p|anlnın uygulanmasına
,. Enne Mahallesi, 50KlB_pafta, 1'lg ada,2 parsel alaninda imar plan|nda bulunan Eğitim Tesis Alanl

(Öğrenci Yurdu) lejandll alanln Ticaret alanlna dönüŞtürülmesi; "Ticaret alanında Eğitim, otel, Üotel, Bakım EVi,
Yurt ile ilgali tesisler yapılabilir; diğer kullanımlar 

'apılamaz." 

plan notu oluşturİlmasına yonelik imar planİ
değiŞikliğanin; 3194 SaYılı lmar _Kanunu'nun 8/b maddesi uyaİınca onaylanmasına işaretıe yapılan oyiama
sonucunda oybidiği ile karaf Verildi.

GüNDEMiN 17. MADDES|:
. llimiz merkez saray Mahallesi, 2 pafta,7 ada, 24 parsel bölgesinde imar planl değişikliği konusunun

müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanl bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlıkĞ bilgi Verilmesinin
ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundÜ ve;

. l]imiz merkez saray Mahallesi, 2 pafta,7 ada, 24 parsel bölgesinde imar planl değişikliği, müracaat
dosyasl incelendi, yapllan görüşmeler sonucunda;
1_7 05 2017 tarih Ve 2497 kayıt no.1u dilekçe etüt edilmiştir. Koruma Amaçlı lmar planı kapsamında Etkilenme
GeÇiŞ Alanl iÇerisinde kalan Saray Mahallesi, 2 pafta,7 adada yapllan 1 1 

,l'9 no.|u imar planl değişikliği Belediye
Meclisinin 27.04j998 tarih, 5'l sayıl| kararı ve Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklaİını Korİma Kurulu,nun'l5.04,1999 tarih, 802 sayılı kararı ile uygun görülmüştüı. ,l987 yılında onaylanan Koruma Amaçlı lmar planında
saray Mahallesi, 2 pafta,7 adaya ilişkin yapl nizaml, 6 m.'lik yol taraflnd;ki bölümlerinde B_3 (Bitişik Nizam 3
Kat), 12 m.'lik Yol tarafındaki bölümlerde ise B-5 (Bitjşik Nizam 5 Kat) konut alanı olarak belirlenmİştir. 7 no,;u
adanln kuzeY bölümünde bulunan ve'lg87 yılında onaylanan Koruma Amaçlı lmar Planında kapJtılmış olan
Çlkmaz sokak; söz konusu 1119 no.|u imar planl değişikliği ile yeniden çıkmai sokak olarak düzenlenmişiir, Bu
plan değiŞikliğinden Önce adanln kuzeyinde sadece bir yerde bulunan B_3 le.jandl, plan değişikliği ile ğıkmazsokağln doğu Ve batl tarafında bulunan iki ayrı bölümde plan üzerine işlenmİştir. a'eıeoiye İı,ı'ecıiİ Kararındai
Koruma AmaÇh lmar Planında kapahlmlş olan çlkmaz sokağın açılmasınin g"r"ırıiılgı izah edileret, söz konusu
yolun imar planlnda çlkmaz sokak olarak düzenlenmesine kirar verildiği beiirtiımekiedir. Ancak, plan değişikliği
kapsamlnda yapılan diğer bir işlem olan B-3 lejandlnln adanın kuzeyin-de aki ayrl klsma işlenmesinin geieiçesi
belirtilmemiŞtir. B-3 lejandının, 7 no.|u adanın 12 m.'lik yol tarafındaİi kuzeydoğu bölümü;e işlenmesinin maddi
hatadan kaynaklandlğı düşünülerek, Belediye Meclisinin o3.12.2o1o tarih've i99 sayılı karirıyla; söz konusu
maddi hatan|n düzeltilmesi amacıyla adanln kuzeydoğu bölümüne işlenen B-3 (B;tişik Niz;m 3 Kat) yapl
nizamlnln, B-5 (BitiŞik Nizam 5 Kat) olarak belirIenmesine yonelik imar pİanı değişikliÖi KÖruma Bölge Kurulunun
uygun gÖrmesi kaydlyla, uygun görülmüştür. Koruma Bölge Kurulunun 08.06.2011 tarih Ve 1373-426 sayllI
yazlslnda; ",..sÖz konusu imar planl değişikliğinin Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için Koruma
Ama_Çlı lmar. Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazıiianması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve
Müelliflerine lliŞkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanarak..." ilİtİlmesi isİenmiştir. lmar
Planl değiŞikliği Yeniden hazırlan arak 10.07 .2017 tarih ve 1 108O sayılı yazı ile Koruma Bölge kuruluna
iletilmiŞtir. KütahYa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20.07.2017 tarih ve 4,180 sayılı kararında;
".,.taŞınmazlara yÖnelik hazlrlanan imar planı değişikliğinin uygun olmadlğlna,,7 ada,22, 23, 24 ve 25 parselin
amar durumunun bitişik nizam, 3 kat olarak belirlenmesine.,." karar verilmişlir. Yukarıda açıklanan nedenlerle;
- BelediYe Meclisinin 03.12.2010 tarih ve 499 sayıh kararı ve eki imar planİ değişikliğinin iptal edilmesine,

- saray Mahallesi,2 pafta,7 ada,22,23,24 ve 25 no.|u parsellerın ihir pıanınoa B-3 (Bitişik Nizam 3
Kat) olarak belirlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3,194 Sayıh lmar Kanunu'nun 8/b mİddesi uyarınca
onaylanmasIna işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar Verildi.

GüNDEMiN 18. MADDES|:
llimiz merkez Bölcek Mahallesi, J2gbloa4b pafta, 3944 ada, 2_4 parsel alanlnda imar planl değiŞikliğa

konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanl bu konudaki yazlnln slayt göstefisi ile barıikte bilği
Verilmesinin ardlndan Ve yapllan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23bloa4b pafta, 39ca ada,2{ parsel alanlnda imar planl değişikliği,
müracaat dosyasl incelendi, yapllan görüşmeler sonucunda;

HÜ Sağllğl MğdürlUğü'nün 28.06,2017 tarih, 4499 sayılı ve 25.07.2017 tarih, 5126 sayılı yazıları etüt
edilmiŞtir. Bölcek Mahallesi, J23b'l0a4b pafta, 3944 ada,4 no.1u parsel alanında imar planında kısmen yoı,
k|smen de Sağllk Ocağı le.iandlı alan; 2 no.|u parsel alanında ise imar planında kısmen yol, kısmen de Sağlık
Tesisleri ll Garai ve Bakım Atölyesi lejandh alan bulunmakta olup,2 no_|u parsel şuyuludur. lmar planında İöz
konusu sahalarda 5 Ve 8 metre yapl yaklaşma mesafesi bulunmaktadlr. TAK-S,'KAKS, nizam, kat adedi
belirtilmemiŞtir. söz konusu parsellerin bir bölümü aynl zamanda 6306 saylll Afet Riski Altlndaki Alanların
DönÜŞtürülmesi Hakklnda Kanun kapsamında 17lo4l2o13 prih ve 2o13l467ti sayıh Bakanlar Kurulu Kararı ile

@\



belirlenen Riskli Alan içerisinde kalmaktadlı,. DSl taraflndan yürütülen 'Kütahya Şehir lçi Dereleri Taşkln
Korumasl Planlama Ve Proje Yaplml" işi kapsamlnda belirlenen Şembel Deresi güzergahl 20 metrelik yol alanı
içerisinde, söz konusu parsel alanlarlnln doğu kesiminden, sağllk ocağl Ve Sağllk Tesislerl ll Garaj Ve Baklm
Atölyesi le1andlı alanlara birleşik konumda geçmektedir. Parsellerin kuzeyinde 6306 sayılı Kanun kapsamında
Rezerv Yapl Alanl olarak ayrılan Ve imar planlnda Özel Pro.je Alanı o|arak belirlenmiş saha bulunmaktadır. Özel
Proje Alanüna yönelik hazlrlanan kentsel tasarlm projesinde bu bölgede yol alanl bulunmaktadlr. Söz konusu yol
alanlnln devamllllğ|nIn sağlanabilmesi Ve 2 no.|u parselin şuyu durumunun giderilebilmesi için Sağllk Tesislerj ll
Garaj ve Bakım Atölyesi lejandlı alanın kuzey bölümğnde yol alanı düzenlenmesi; DSl tarafından uygun görülen
Şembel Deresi güzergahl ile Sağlık ocağı Ve sağllk Tesisleri ll Garaj Ve Baklm Atölyesi lejandll alanlar araslnda
yol alanl oluşabilmesi için 20 metrelik yolun bahya doğru 3 metre daha genişletilmesi, uygun görülmüştür.

Bu hususlar göz önl]nde bulundurularak: Bölcek Mahallesi, J23blOa4b pafta, 3944 ada, 4 no.lu parsel
alanlnda imar planında bulunan Sağllk ocağl lejandll alanda 'Sağllk Tesisi Alanl, TAKS: 0.40, KAKS: 1.40,
serbest Nizam, Hmax: 16.50 m. (4 kat)'lejandlı alan Ve yol alanl düzenlenmesi; Bölcek Mahallesi, J23blOa4b
pafta, 3944 ada, 2 no.1u parsel alanlnda imar planında bulunan SağIık Tesisleri ll Garaj Ve Baklm Atölyesi
lejandll alanda'Sağllk Tesisi Alanl, TAKS: 0.40, KAKS: 1.40, serbest Nizam, HmaX: 16,50 m, (4 kat)" lejandlü
alan ve yol alanl düzenlenmesi, 'sağllk Tesisi Alanlnda Sağllkll Yaşam Merkezi ile ilgili tesisler yapllabilir." plan
notu oluşturulmaslna yönelik imar planı değişikliğinin; 3,194 Saylll lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyar|nca
onaylanmaslna işaretle yapllan oylama sonucunda oy birliği ile karar Verildi.

GüNDEMiN 19. MADDES|:
llimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K3 pafta, 259 ada, 1 parsel alanında imar planı değişakliği konusunun

müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanl bu konudaki yazlnln slayt gösterisi ile birlikte bılgi Verilmesinin
ardlndan Ve yapllan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K3 pafta, 259 ada, 1 parsel alanlnda imar planı değişikliği, müracaat
dosyasl incelendi, yapllan görüşmeler sonucundai

18.07.2017 tarih Ve 3343 kaylt no.|u dilekçe etüt edilmiştir. Bölcek Mahallesi, 2,1K3 pafta, 25g ada, 1

parsel alanlnda imar planlnda Ayrlk nizam 4 (dört) kat konut lejandll alan bulunmaktadlr. Söz konusu alanln
Blok nizama dönüşturlllmesi, bahçe alanları belirlenerek bina taban alanlnln oturabileceği maximum alanlarln
planda gösterilmesi, "TAKS 0.40 aşllamaz. zemin kat üstü katlarda mevzuat kapsamlnda çlkma yapllabilir, Blok
cephe uzunluğu aranmayacaktlr.' plan notu oluşturulmaslna yönelik imar planı değişikliğinin; 3,194 Sayılı lmar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyarlnca onaylanmaslna işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GüNDEMiN 20. MADDES|:
llimiz merkez Ylldırım Beyazıt Mahallesi, ,l8.o.2 pafta, 2904 ve 2905 no.|u adalarln güney kesiminde Ve

30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 no.|u ada alanına birleşik sahada, imar planı değiaiklikleri konusunun
müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanl bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikie bilgi verilmesinin
ardlndan ve yapllan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu Ve;

llimiz merkez Y|ldlr|m Beyazlt Mahallesi, 18.Ö.2 pafta,2904 Ve 2905 no.1u adalar|n güney kesimande Ve
30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 no.|u ada alanına birleşik sahada, imar planı degişikİikleri, dosyası
incelendi, yapllan görüşmeler sonucunda;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.o.2 pafta, 2904 Ve 2905 no.|u adaların güney kesiminde; 15 metrelik yol
alanlnda, ?9o4 ada,7 no.|u parsel Ve 2905 ada, 3 no.Iu parsel alanlarlna bitişii olacak şekilde park sahalarlnln
düzenlenmesi, park alanında da 15 metrelik yol şahasının tasarlanması, bu bölged; azalan park alanIna
karŞlllk; 30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 no.1u ada alanına birleşik sahadi, ağaçland lrllacak alanda
eŞdeğer park alanl düzenlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planl d;ğişikliği ile ilgiİ nazım imar planı
değiŞikliğinin; 3194 Sayılı lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onayüİnmaĞına işJretle yapılan oyiama
sonucunda oy birliği ile karar Verildi.

GÜNDEMiN 21. MADDESI:
llimiz merkez Ylldlrlm Beyazlt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada, 413 no.|u parselin bulunduğu imar adası Ve

doğu kesiminde park sahasl, 30 Ağustos Mahallesi, 1oo pafta, 8o2 no.|u ada güneyi ile ilgili imai planı değiŞikliği
konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkan| bu konudaki yazının ilayt glsterisi ile birliie bilği
Verilmesinin ardlndan Ve yapllan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundÜ ve;

llimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 57İ aOa, lla no.|u parselin bulunduğu imar adası ve
doğu kesiminde park §ahasl, 30 Ağustos Mahallesa, 1oo pafta, 8o2 no.|u ada güneyi ile iigili imar planı
değişikliği, dosyasl incelendi, yapllan görüşmeler sonucunda;
Ylldırlm Beyazlt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada,4,13 no.1u parsel alanlyla ilgili imar planı değişikliği talebini içeren,
06.06.2017 ta(ih,2797 kayıt no.|u dilekçe etut edilmiştir. 413 no.|u parselaei parselin imar-yÖıuĞ cepheli olarak,
08.11.1982 tarihli imardurum belgesinin düzenlendiği, 24,04.1985 tarihinde Bayındırlık ve lskan Bakanlığınca
onaylanan ll. Etap Uygulama lmar Planlarında,413 no,|u parsel alanlna bitişik olarak park alanlnln belirtİdiği,
parsele bitiŞik park alanı olacak şekilde 06.1o.,1988 tarihli imar durum belgesinin verild§i, parselde ,l3.08.1992
tarihli yapl kullanma izin belgesanin düzenlendiği, tespit edi].niştir.,ö



Ylldlrlm BeYazlt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada,413 no-|u parselin bulunduğu imar adasındaki ada ayırma
Çizgisinin iPtal edilmesi, doğu kesimindeki park a|anlarında yol sahalarının düzenlenmesi, bu bölgede azalan
Park alanlna karŞılık; 30 Ağustos Mahallesi, 1OO pafta, 802 no.|u ada güneyinde, ağaçland ırılacak alanda
eŞdeğer Park alanı düzenlenmesj, yönlerindeki uygulama imar planı oJgişlı<ıigı ile ilgııi nazım imar planı
değiŞikliğinani 3194 SaYlll lmar.. Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylİnmaİına işa-retle yapılan oyiama
sonucunda oy birliği ile karar Verildi.

GüNDEM|N 22. MADDES|:
.. . _ Kentimizin doğu kesimde; Yeni Çevre Yolunun kesinleşen projesine göre, "Kütahya Kenti yeni çevreYolu Güzergahl Kontrol Alanl - yapl yasağl uygulanacak alan"ın daialtiıması, 

-Siner 
Mahallesi 203 ada, 1 no.Iu

parsel alanlnda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkan| bu konudaki
Yazlnln slaYt gösterisi i|e birlikte bilgi Verilmesinin ard|ndan ve yapılan müzakerelerden sonra, konryu oya sundu
Ve,

.. _ _ Kentimizin doğu kesimde; Yeni Çevre Yolunun kesinleşen projesine göre, ' Kütahya kenti yeni çevreYolu Güzergahl Kontrol Alanl- yapl yasağı uygulanacak alan"ın-daraltıimas,, ğinei Mah"ııesi, 203 ada, 1 no,|u
parsel alanında imar planl değişikliği, dosyasl incelendi, yapılan görüşme|er sonucunda,

Belediye Ve Mücavir Alanlanm|z içerisindeki, Yeni Çevre Y6lu güzergahında, en az toplamda 4oo m.
olacak Şekilde, " KütahYa kenti Yeni Çevre Yolu Güzergöhı Kontro| A'lanı- 

-yapı yasagı uygulanacak alan,,ın
düzenlenmesi, Belediye Meclisimizin 04.11.2Q14 tarih, 371 sayılı Kararıyla, Jydun göru"ımüşİu lş ve işıemıer,söz konusu Kontrol Alanı- yapı yasağı uygulanacak alana gorİ: yapılmaktadır. -ona!ıı 

Kutanya 2.1yenii çevreYo]u p_rojesi en son, Karayollan 14. Bölge Müdürlüğünün; zs.oq.ioia tarih, E.96233 sayııı vj i ı, ob.zo.io iarın,
E.191863 saylll yazllarlyla iletilmiştir. Karayollari Genel Müdünüğünün 06.12.2016 tarin, E.sıo.ıo sayııiyazlslyla, Çalca Mahallesi, Kümaş Manyezit Fabrikalaü,lnln, K4 kaişağının bulunduğu bölgede, Kütahya 2.
Çevre Yolu güz_ergah değişikliğj, 1i25o0o ölçekli Revize Vaziyet eıanı, uyğun gorulmuştür.

KaraYollan 14, Böl9e Müdürlüğünün; 16.06,20,17 tarih, E.ı93537 İayılı yazısıyİa da uygun görülen;
- 06.12.20'16 tarih, E. E.51610 sayıh yazıyla onaylanan (K-6 kavğağİnın nİııunougİİ ooığe1 guzergah

geğiŞikliği dlŞünda, yeni çev.e yolu alanı olarak imİr planı'yapılacak sahanın-da işareflenĞk,. Ktıiahya ı<enti
Yeni Çevre.Yolu Güzergahl Kontrol Alanl- yapl yasağl uyğuianacak alan"ın; Gediz ara bağlantısı kesjminde
Yeni Çevre Yolunun minimum 70.metre genişiıElnoe jian b]araı< belirlenerek, sagıı, soııu osĞ metre alanlarln,
diğer kesimlerde ise Yeni Çevre Yolunun minimum 80 metre genişliğinde aıan 

-oeıiıenerex, 
sağlı, sollu 4o,ar

metre alanlarln; tasarlanarak düzenlenmesine, kavşak sahalarınin di b1 alanlara dahil edilmesine,- Siner (ZafertePe) maha||esa, 203 ada, 1 no.|u parsel alanında, Yeni çevre yolu alanının geçtiği
bÖlümde, AYrlk Nizam - 3 kat, 0.35/'0-05 lejandh konut alanının yol alanı olarak düzenlenmesi, a metĞ yişİı
kuŞak belirlenerek, bu böIümden 5 metre bahçe alanının taladanmasına, ilişkin ,ygrl"." imar pıanı
değiŞikliğinin; 3'194 SaYılı lmar.. Kanunu'nun 8/b haddesi uyarınca onaylanmasııia işarHıe yapılan oylama
sonucunda oy bidiği i|e karar Verildi

GüNDEMiN 23. MADDESi:
llimiz merkez Yıldınm Beyazıt Mahallesi, 'l8.o.1l pafta, 1497 no.|u ada alanlnda imar planl değişikliği

konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazlnln slayt gösterisi ile bjrlakij biıği
Verilmesinin ardlndan Ve yapllan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez YtldIrlm Beyaz|t Mahallesi, 18.o,1l pafti, 1lgz no,|u aja alanında imar planı değişikliği,
müracaat dosyasl incelendi, yapllan görüşmeler sonucunda;

05.07.2017 tarih, 3'l82 kaYlt no.|u dilekçe etüt edilmiştir. lmar planında Ayrık Nizam - 3 kat lejandlı
konut alanl yer alan Yıldırım Beyazlt Mahallesi, 18.o.1l pafta, 1497 no.1u ada alanlnda; ada aylrma çizgisininiPtaline Yönelik, uYgulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı lmar Kanunu'nun bış maİoesı uyirınca
onaylanmasına işaretle yapllan oylama sonucunda oy birliği lle karar Verildi.

GüNDEMlN 24. MADDES|:
llimiz merkez Ylldlrlm Beyazlt Mahallesi, 97,98 - 18,o.1 pafta, 1463 ada, 3-4 no.|u parsel alanlarlnda,

Beledaye Meclisimizin 06.06.2017 tarih, 169 saylll kararlyla onaylanan, 2749 no.|u imar planı değişikliklerine;
askl süreslnde YaPllan itiraz konusunun müzakeresi, olduğunu beİirten meclis başkanı bu kbnudaki yJzının sıayt
gösterisi ile binikte bilgi Verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, İonry, oya sundu ve;

llimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97,98 - 18.o.,l pafta, 1463 ada, a-a no.ıu parsel alanlarlnda,
BelediYe Meclisimizin 06.06.20'l7 tarih, '169 sayılı karar|yla onaylanan, 2749 no.1u imar planı değişikliklerine;
askl süresinde yapllan itiraz konusu, dosyasl incelendi, yapllan görüşmeler sonucunda,

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97,98 - 18.o.1 pafta, 1463 ada, 3-4 no,1u parsel alanlarlnda, Belediye
Meclisimizin 06,06.2017 tarih, 169 sayılı kararıyla onaylanan, 27 49 no.|u imar planı değişikliklerine; ask|
süresinde yapılan itiraz dilekçeleri; 'Huzurun, sessizliğin hakim olduğu bu nezih semtimizJe onlarca düğün
salonuna yenisi daha eklenmekte Ve tam da TEs lŞ aitesinin 20 meire karşısında kurulmaktadlr, Yapılalak
düğün salonu ile 9ürültü hat safhaya çıkacak site sakinlerimiz dinlenemeyeclk, huzur içinde uyuyamayacak,
ibadetlerini sessizlik içinde yapamayacak hale gelecektir. otopark problemleri, yüksek ses, gurultu kirliliği, nüfus
Ve inŞaat yoğunluğu, asayiş gibi problemler katlanarak artacakhr. Yapılması planlanan dÜğun salonu guruıtu
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kirliliği YÖnünden Çok hassas bölgede olup 1OO metre güneyinde Hüsnu Kişioğlu oku|u, 1o metre doğusunde
Zigana Evleri Ve 20 metre bahsında Akmercan evleri vİ le'S lŞ sitesi, tam diÜnde Karadeniz - Kaçkar evleri,
100 metre kuzeyinde Çlnar otel Ve düğün salonu, yine 150 meire kuzeyinde Hediye Güral Anaokulu Ve CahitZarifoğlu llkokulu, 150 metre dogusunda Mekke bamii ve Germiyan Mesleki vÖ Teknik Lisesi, 150 metre
kuzeydoğusunda YeŞilay Düğün salonu Ve Vizyon düğün salonu, i50 metre batlslnda Diş hastanesi Ve 250metre kuzeY doğusunda Yatılı bölge okulu ve -15b meke kuzeybatısında Haymeanİ camii ve daha
sayamadlğlmlz konutlar bulunmaktadlr. Dolaylslyla yapllmasl duşunuien düğün salonu gürültü, asayiş, trafak,
nÜfus Yoğunluğu gibi kriterler yönünden çok hassas bölgede İalmaktadıİ lmar xan"unu, çevre xanunu,
Belediye Kanunu ve ilgili mevzuatlarlna aykırldlr. zaten Belediye Kanununun 38. Madjesinde Belediye
BaŞkanlnln gÖrev Ve yetkilerinden belde halklnln huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri
almak. denilmektedir. AYrıca Belediye Kanunun 15, maddesinde 6elediyenin y"İİlı"rİ 

"İİ,no" 
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iŞyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına Ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerıerinde
toplamak; ... bu alan Ve yerler ile taşlmalarda çeVre kirliliği oıuşmimasi- için gereken tedbırleri almak.
denilmektedir. Yukarlda sayllan sebeplerden dolayli düğün salonu amaçlı olara'k yğllan 06.06.2017 tarih Ve
169 saYlll KütahYa Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan ve askıya çıı<an lıereıııı İesisleri bahçesinde yıldırım
Beyazlt Mahallesi (cumhuriyet Mahallesi) 'l463 ada 3 Ve 4 parsellerde Esnaf ve Sanatkarlar odalar Birliği
Sosyal Ve ldari Tesisler alanında Ticaret Alanl (Düğün Salonu Amaçlı) oluşturulmaslna yönelik imar p|anı
değişakliğinin iptal ediImesini ve düğtin salonu yapılmamasını arz ederiz,; şeklindedir.BelediYe Meclisimizin 06.06.20'l7 tarih, 169 sayılı kararıyla onaylanan, 2749 no.1u imar planı
değiŞikliğinde, Esnaf Ve Sanatkarlar Odalan Biniği Soİyal ve ldİri Tesisıeri Alanında; ,Ticaret Alanı,,
düzenlenmiŞti. Düzenlenen ticaret alanında, konut bolgesİ tarafındaki 5 metre|ik bahçe alanı, 8 metreye
ÇlkartllmlŞtl. Ticaret Alanlarlnda, ilgili kullanımlara yonelik olarak, düğün saıonundan başka tesisler de
YaPllabilmektedir, Ticaret alanında düğün saIonuna ilişkin tesisler, ancak mevzuat kapsamında yapılabiIecektir.
Bu nedenlerle sÖz konusu askl süresinde yapılan itirailann reddine işaretle yapıüan oylama sonucunda oy birliği
ile karar verildi.

GÜNDEMiN 25. MADDESi:
. llimjz merkez Çalca Mahallesi,2481 no.|u parsel bölgesinde Beledıye Meclis Kararının düzenlenmesi
konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu- konudaki yazının sıayt gosGrisi ile barlikte bilgi
Verilmesinin ardlndan Ve yapllan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

_ llimiz merkez Çalca Mahallesi,2481 no.|u parsel bOlİesinde Belediye Meclis Kararının düzenlenmesi,
konusu 9örüşüldü, yapllan görüşmeler sonunda;

Belediye Meclisimizin o3l01l2o17 tarih, 25 saylll kararl; "Müdürlüğümüze iletilen 2611012016 lafih, 4471
kaylt no.|u dilekçe; llimiz çalca Merkez Pafta 25-Ö-1, parsel 248,1 no.|u dbrikamızın arkaslnda bulunan, Park 1alanınln yerine Çalca Pafta 'l4 Ada 9oO, 1OO7, 1006 Parsel 2,160, 2760, 8g2o No.Iu yerlerden uygun olanl ile
takas yapllmasl.,.ekli krokideki park alanl kadar yeri hammadde koymak için kullanacağız,,.şeklindedir.

Çalca Mahallesi, 2760 metrekare büyüklüğündeki ıocjz no.ıu parsel a|inı ile 2ıoo metrekare
büYüklüğündeki g00 no.|u Parsel alanı; Nazım ve Uygulama lmar Planlarının dışındadır. söz konusu çalcaMahallesi 900 ile 1007 no.|u parsel alanlarının kayıtsİz, şartsız, bedelsiz olarak Be|ediyemıze hibe edilmesi
kaydlyla; Çalca Mahallesi, 2481 no,|u parselin kuzeybatliında bulunan, ilgi dilekçede bahsedilen Ve Botaş
Doğalgaz Boru Hattl Ve Alanı Toplu Yaşam Alanlaı,ı için bırakılan koruma alİnı esaİ alınarak, koruma alanının
kuzeyindeki, yaklaŞlk 3860 metrekarelik Park alan|nln; Hammadde Alanl olarak düzenlenmesi, yönündeki
1/'l000.ölÇekli Uygulama lmar Planı değişikliği ile bu değişikliğin nazlm imar planlna aktar|ldlğl, 1/5Oo0 ölçekli
Nazlm lmar Planınln, 3,194 Sayılı lmar Kinunu'nun 8/b middej uyarınca onaylanmaslna,

Çalca Mahallesi 900 ile 1007 no.1u parsellerin bulunduğu bölgede imar planları hazIrlanırken,
Hammadde Alanl olarak düzenlenen imar planl değişikliği ile azal-an paik alanına iarşılık, yaklaşık 4920
metrekare büyüklüğünde Park alanlnln düzenlenmesi...'' şeklindedir.
_ . .. |r3'Planı değiŞikliği ile €zalan park alanına İarşılık, yine park alanı olarak planlanacak şekilde,Belediyemize teklif edilen, Çalca Mahallesi, 2760 metrekare büyüklüğündeki 10o7 no.|u parsel alanı ile 2.160
metrekare büyük|üğündeki 900 no.1u parsel alanlarlnln Kütahya Belediyesine devri sağlanmış Ve plan değişikliği
yürürlüğe girmiştir. Ancak söz konusu "Hammadde Alanl" olarak plan değişikliği yaf,ılan aianın; Altln oi;i V;
Seramik Sanayi Anonim Şirketine devredilmesi hususu sehven nelirtilmemiğiİ. -
lmar Planı değiŞikliğiyle Çalca Mahallesi 248,1 no.|u parsel btılgesinde, yeni oluşan Hammadde Alanının
Kütahya Belediyesi adlna tesciline müteakiben; söz konusu Hammidde Alanı ile Çalca Mahallesi 9Oo ile 1OO7
no.1u parsel alanlarının; bedel Ve alan farkl gözetmeksizin başa baş trampa edilmesi, bu hususun
gerÇekleŞtirllmesi iÇin, Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama
sonUcunda oybirliği ile karar Verildi,

GüNDEMiN 26. MADDES|:
lllmiz merkez Sofu Mahallesi, 3638 ada 1 Ve 2 no.Iu parsel alanlnda imar planl değişikliği konusunun

müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkan| bu konudaki yazlnln slayt gösterisi ile birlikĞ 
-bilgi 

verilmesinin
ard|ndan Ve yapllan müzakerelerden sonra, konuyu o7a sundu ve;
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lIimiz merkez Sofu Mahallesi, 3638 ada 1 ve 2 no.|u parsel alanında imar planı değişikliği, konusu
görüşuldü, yapllan görüşmeler sonunda;

'll1000 ölÇekli Uygulama lmar Planında Sofu Mahallesi, 3638 ada 1 no.|u parselin bar kısmı B.H,A (ldari,
Sosyal ve Kültürel Merkez), Park, Sağlık Tesisi Alanı, otopark Alanl, Lise Alanl, orman, Resmi Kurum Alanl,
Konut Alanl Ve yol alanında kalmakta olup, 3638 ada 2 no.|u parselin ise bir bölümü B.H.A (ldari, Sosyal Ve
Kültürel Merkez) lejandlı alanda, bir bölümü de yol alanlnda kalmaktadlr.

sofu Mahallesi, 3638 ada 1 no.|u parselde Ve parselan kuzeyindeki yaklaşlk 250 metrekarelik
alanda bulunan B.H.A (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez) lejandh alanln Park Alanl oiarak büzenlenmesi, 3638
ada 2 no.|u parsel alanında bulunan B.H,A (ldari, Sosyal Ve Kültürel Merkez) Yençok:16.50 m. (4 kat), T.A,K.S:
0.50, K,A.K.S: 2.00, Serbest Nizam lejandlı alanın aynen devam etmesi, 3638 ada 2 no,|u parsel a|anının
doğusunda bulunan 5 metre çekme mesafelerinin 3 metre olarak düzenlenmesi yönlerindeki Nazlm Ve
UYgulama lmar Planı değişikliğinin, 3194 Sayılı lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına ışaretle
yapllan oylama sonucunda oy birliği ile karar Verildi.

GüNDEM|N 27. MADDESI:
!!im!z merkez Şair Şeyhi Dumluplnar Mahallesi 3432 ada,4 parse] alanlnln bulunduğu bölgede imar

planı değiŞikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanl bu konudaki yazının ilayt gösterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardlndan ve yapllan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Ş.Ş, Dumluplnar Mahallesi g432 ada,4 parsel numarjll alanın buiunduğu böIgede imar
planl değişikliği konusu görüşüldü, yapllan görüşmeler sonunda;

Konu ile ilgili Kadastro Müdürlüğünün 15.06.2017 tarihli Ve E,1365407 say|ll yazlsl etüt edilmiştir. Ş.Ş,DumluPlnar Mahallesi imar planlarında belirtilen 'l8. Madde lmar Uygulaması yapı|acaİ alan sınırı içerisine gİren
mülkiYeti BelediYemize ait 3432 ada 4 parselin tapu kayıtlarında niteliği mezarlık olduğu için imar uyguİama
slnlrlarlnln dlşlna allnmasl gerektiği görülmüştür.

Söz konusu Ş.Ş, Dumlupınar Mahallesi 3432 ada 4 parsel alanının kuzeybatısındaki TicareGKonut
lejantll alanln daraltllarak 3432 ada 4 parsel alanlnln bu TicarelKonut alanı içerisine girmeyecek şekildedüzenlenmesi Ve bu bölgede azaltılan park alanı kadar park lejantlı alan ve planlarda belirtiİen 1tj. Madd; lmar
Uygulamasl Yapılmasının Zorunlu olduğu Alan Slnırlnln düienlenmesi ydnlerindeki 1/1ooo Uygulama lmar
Planl değiŞikliğj ile bu UYgulama imar planı değişikliğindeki fonksiyonların nazım imar planlarına aktarılması
YÖnUndeki nazlm imar P|anı değişikliğinin, 3'l94 Sayılı lmar Kanunuinun 8/b maddesi uyİrınca onaylanmasına
işaretle yapllan oylama sonucunda oy birliği ile karai veri|di.

GüNDEM|N 2s. MADDESI:

_. . ..|]İ.i. merkez AğaÇköY Mahallesi, 2g1,2g2,2g3,2g4 parsel alanlarının bulunduğu bölgede imar planı
değiŞikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis 6aşkanı bu konudaki yazİnın sıayt gösterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

_. !!1.1. merkez AğaÇköY Mahaİlesi 2g1 , 2g2,293 ve 294 parsel alanlarİnın oulundulu bölgede imar planı
değişikliği konusu görüşülmüş olup, yapllan görüşmeler sonucunda;

AğaÇköY Mahallesi imar Planlarında belirtilen '18. Madde lmar Uygu|aması yapılacak alan sınırı ıçerısine
giren, 291, 292, 293 Ve 294 parsel numaralı taşınmazların tapu tayİĞnnda nlİeıİgi mera olduğu için imar
uygulama sınırlarının dlşlna allnmasl 9erektiği görülmüştür.

Park alanlarl arttırılacak, konut alanlarl aza|tllacak şekilde, söz konusu Ağaçköy Mahallesi 2g1,2g2,
293 ve 294 Parsel alanlar|nln kuzey baisındaki konut alanının park alanına oonuğttiruımesl ve bu parsellerin
bulunduğu 

.bÖlgede 7 metrelik yol alanlar|nln düzenlenmesi ve Üygulama lmar Plinında belirtilen 18. Maddelmar Uygulamasl Yapllmaslnln zorunlu olduğu Alan Sınırının içerisine 291, 2g2, 2g3 ve 294 parsellerin
girmeyecek Şekilde düzenlenmesi yönlerindeki ,l/1O00 Uygulama imar Planı değişikiiği ile bu Uygulama imar
Planl değiŞikljğindeki fonksiyonların nazım imar planlarına'aktarılması yönündeki n-aİım-lmar pıanı diğişikliğinin,3'l94 SaYllI lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy
bir|iği ile karar verildi.

GüNDEM|N 29. MADDESI:
llimiz merkez ParmakÖren Mahalle Yerleşik Alanlnln güneyinde yol alanlarlnln düzenlenmesine yönelik

ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu oeıırten mecıis başkanl bu konudaki yaz|nln slaytgösterisi ile bidikte bilgi Verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden 
"onra, 

konuy, oya sundu ve;
llimiz merkez, Parmakören Mahallesi İeİleşik Alanının güneyinde yol alİnlaİının düzenlenmesine

yönelik jlave imar planl yaplml konusu, yapllan görüşmeler sonucunda;
ParmakÖren Mahallesi Yerleşik Alanı ile Parmakören Höyüğü arasındaki halihazırda yapıların

bulunduğu bölgelere Ve kadastral yola cephesi bulunmayan mera ile komğu parsellerin doğalgaz ihtiyacl için bu
alanlara imar yolu düzenlenmesi gerektiği görülmuştür. Öaha önce güney kesimde iptal edilen Mahalle YerleşikAlanlnln aynen belirlenmesi, söz_konusu Parmaköien Höyüğünün kuzey'batısı ile Parmakören Mahalle YerleşikAlanlnln güneyinde bulunan lıkogretim okulu alanl arasına 

-halihazırda 
Ve kadastroda bu|unan yol alanlarlnda,12 metrelak yo| alanl Ve bu 12 metrelik yol alanl,la bağlantl yolu olabilecek şekilde 10 metr;lik yol alanlarl
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düzenlenmesine iliŞkin llave 1/5O0O Nazım ve 1/'lOOO Uygulama lmar Planının, 3194 Sayılı lmar Kanunu,nun
8/b maddesi uyarlnca onaylanmaslna işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GüNDEMiN 30. MADDESi:
llimiz merkez Ylldlrlm Beyazlt Mahallesi,819 ada, 'l no,|u parselde imar planl değişikliği konusunun

müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazın|n slayt gösterisi lle bidikĞ;ilgİ verilmesinin
ardından Ve yapllan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu Ve,

llimiz merkez, Ylldlrlm Beyazlt Mahallesi, aıg aoa, 1 no.|u parselde imar planl değişikliği müracaat
dosyasl incelenmiş olup, yapllan görüşmeler sonucunda;

Ylldlrlm Beyazlt Mahallesi, 819 ada, 1 no,|u parse|de imar planI değişikliği, talebani içeren, 19.06.2o17
tarih, 3024 kaylt no.|u dilekçe etüt edilmiştir. 819 no.|u adada; uygulama imar plinında, Biti§ik Nizam - 4 kat,
konut lejandll saha yer almaktad|r. 1 no.|u parselde olacak şekilde, parselin güney bölümünae 5 metrelik yaya
yolunun oluŞturularak, bu bölümde 2 metrelik ön bahçe alanlnln tasarlanmisı, i no.|u parsel alanlnda, katle
ölÇülerinin maksimum olarak, bahçe mesafelerinin ise minimum olarak uygulanmasl kriteriyle, imar planlndaki
yapü yoğunluğunu azaltacak şekilde; Aynk Nizam - 5 kat, olarak ve TAKS aranmadan, "18,7b x 21.4O", ,30.55 x
22.30 x 22.85" , "16.80 X 23.80' m, ebatlarında üç adet binanın zemin (taban alanı) katının, aralarında 7 şer
metre yan bahÇe alanı blrakllarak belirlenmesi, 'Yol alanlarl kamuya bedelsiz terk edilecektir. 1 no.|u parselde, 5
metrelik ön bahÇe alanlarında en fazla 1.5 metre kapalı çıkma yapılabilir, diğer bahçe alanlarında ç|kmayapllamaz. 1 no,|u parsel alanlnda çatl piyes kat alanlarl toplaml (merdiven vb. dahil) i,ızs mz,yi geçemer.
BatiŞik Nizam - 4 kat konut lejandlı alanda, yapı yoğunluğunu değiştirmemek için, imaİ planı degi§iı<ıgi oncesi
uygulanan bahÇe mesafelerinin, çlkmalarln uygulanmaslna aynen devam ediiecektir." şeklinde-pian notunun
oluŞturu|maslna yönelik, uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca
onaylanmaslna, işaretle yapllan oylama sonucunda oy birliği ile karar Verildi,

GÜNDEMlN 31. MADDES|:
llimiz merkez Yoncall Mahallesi, 342 ada, 'l o parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun

müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanl bu konudaki yazınlnllayt gösterisi ile binikĞ'bilg-i Verilmesinin
ardlndan ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez, Yoncalı Mahallesi, 342 ada, 1O parsel bölgesinde imar planl değişikliği dosyasü
incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;
Yoncall Mahallesi, J23BO2B2D3 pafta,342 ada, 1O parsel alanında imar planında Kanalizasyon şebekesi Terfi
Merkezi lejandll alan; 9 parsel alanlnda imar planlnda Belediye Hizmet Aianı 1ldari_Sosyo-Kıjıturel vb. Tesisler)
leJandll alan bulunmaktadlr. Söz konusu alan 6306 saylh Afet Riski Altındakj Al)nlann D6nuşturulmesi Hakkında
Kanun kapsamlnda 1710412013 tarih Ve 20'l3/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı iıe bjlirlenen Riskli Alan
iÇerisinde kalmaktadır. Kanalizasyon Şebekesi Terfi Merkezi lejandlı alanda halihazır durum dikkate alınarak
alanln yeniden düzenlenmesine; Belediye Hazmet Alanı (ldari-Sosyo-Kültürel vb. Tesisler) lejandll alanln güney
bÖlümünde 15 metrelik yol hattı sabit tutularak kuzey bölümde mülkiyet slnlrl ile imir hattı aras|ndaki
kayıklıklann giderilmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarlnca
onaylanmaslna işaretle yapılan oylama Sonucunda oy birliği ile karar Verildi.

GüNDEM|N 32. MADDES|:
. llimiz Çalca Mahallesande bulunan 2. Etap Yer AItl soğuk HaVa Depolarlnln daha etkin şekildekullanllmasl Ve daha Verimli faaliye_t gö_sterilmesi açlslndan ayrı ayri ya da tamamının, 2886 saylll Devlei lhale

Kanununun_64, maddesine göre -10- (on) ylla kadar kiraya vÖrilmisi'konusunun müzakeresi, olbuğunu belirtenmeclis baŞkanI bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardİndan- ve yapılan
müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu Ve;

. llimiz Çalca Mahallesinde bulunan 2. Etap Yer Altl soğuk HaVa Depolarlnln daha etkjn şekildekullanılması Ve daha Verimli faaliyet gösterilmesi açİsından ayrı ayİı ya da tamamının, işIetilmek üzere 1O y|la
kadar 2886 saYlll Devlet lhale Kanunu hükümlerince ihale ile kiİayİ verilmesine, tum'nu ıf ve işlemler İçin
Belediye Encümenine yetki Verilmesine işaretle yapllan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GüNDEMiN 33. MADDESi:
MülkiYeti BelediYemize ait, llimiz Maruf Mahallesi, 52 pafta, 271 ada, 1 parsel üzerinde bulunan ve

Mahmut Hoca EVi isimli tescilli konağın 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 14la.maddesi gereğince savil toplum
kuruluŞlarlna tahsisi ile ilgili tüm hususlar Ve işlemler için Belediye Başkanl Kamil sARAçÖĞLÜ,na Ve Belediye
Encümeni'ne yetki Verilmesi konusunun müzakeresi, oidugunu belirten meclis başkanl bu konudaki yazının sljyt
gÖsterisi ile birlikte bilgi Verilmesinin ardından ve yap|lan müzakerelerden sonra, İonuyu oya sundu ve;

_ MülkiYeti BelediYemize ait, llimiz Maruf Mahallesi, 52 pafta, 271 ada, 1 pjrsel'uzerinde bulunan ve
Belediyemizce restorasyonu yapllan Mahmut Hoca EVi isimli tesciIli konağın 5393 siyılı Belediyeler Kanunu,nun
14,,maddesinin (a) flkrasında yazılı olan kültür, tanıtım, gençlik vb- konularda hizmet verebilhesi için dernek,
birljk VeYa Vaklf gibi sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda ortak proje üretmek üzere
kullanllmasl, talep eden sivil toplum kuruluŞlarına 5393 saylll Kanunin 18.maddesi (e) 
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alımlna, satlmlna, takaslna, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde Veya tahsisli bir taşlnmazln kamu
hizmetinde ihtiYaÇ duyulmamasI halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı
geÇmemek kaydlyla bunlar üzerinde slnlrll ayni hak tesisine karar vermek) ve 75.maddesi (c) bendi (Değiiik:
1211112012,6360119 md,) (Kamu kurumu nite|iğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekier,
Bakanlar Kurulunca Vergi muafiyeta tanınmış vakıflar ve 07106/2005 taiihli ve 5362 sayılı Esnaf Ve Sanatkarlar
Meslek Kuruluşlarl Kanunu kapsamına gi.en meslek odalarl ile o(ak hizmet proleleri gerçekleştirebilır, Diğer
dernek Ve Vaklflar ile gerçekleştiralecek ortak hizmet proleleri için mahallin en ouyuı< muıiı idare amirinin ıznının
allnmasl gerekir,) hükümleri gereğince tahsisi ile ilgili tüm hususlar Ve işlemler için Belediye Başkanl,na Ve
Belediye Encümeni'ne yetki Verilmesine işaretIe yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar Verildi.

Gündem maddelerinin tamamlandlğlnl belirten Beİediye Meclis Başkanı, alınan kararlarln hayırlı olması
temennisi ile üyelere Ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

CJa*<
Belediye Meclis B[şkanı

Kamil SARAÇoĞLU
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