
Belediye Meclisimiz; 5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agaqrdaki gundemmaddelerini gorilgmek ilzere 4. donem 8. olaoan toplanhst, Belediye Meclis l.Bagkan vekili Nuri gETlN,in
bagkanlrglnda 07 og 2017 Pergembe gunu saai: 14.30'oa Beteoiye Kultur sarayr Meclis salonunda uyeterden;,I.MEhMEI 

OZDO6AN, 2-GAIiP GULTEKIN, 3.CAfCr CihAt CEYLAN, 4-BANU AKALINOGLU, 5-OMEr FArUKDURMM 6-Harit oguz ATtlcN, 7-Ebubekir ERDOGMU$, 8-Mustafa AyorN, g-Fatma GUL, 10-FurkanYILMM, 11-Mehmet Naci pEKCAN, 12-Ramazan yrLDrirM, 13-prnar AKBULUT, 14-serim DURMAZ,1s-Muhammed rkbar GUNDEM, 16-Murat HASER, 17-Sarih OZDEN, 18-Enver ERDO6AN, 1g-Ahmet uLUcA,20-Nedim DELEN, 21-Cemar AyDrN, 22-yusuf sOKMEN, 23-Ahmet UyGAR'rn istirakreri ire yaprrdr.

Qo!unlu{un bulundugunu belirten Meclis Bagkant oturumu agt.
..__^ ^ llin-dit"lcesi otdugunu-betirten Mectis 8"9k";;'il;;ti" Ut"r"rrJJn'rrrr.t"t" EROL, gute UyKUN, ErotMERCAN' serda BAL YlLDlz, Azime t'tur AKTA'$ nxelirl; 

'n 
izin ditekgeterinin okunmasindan sonra, izintisayrlrp sayrlmamasrnr oya sundu ve izinli sayrrmarairna oy oirtigi ile karar verirdi.

Gundeme ilave edilmesi istenilen dnergeler tek tek okundu ve ;-rrimiz merkez Andrz Maha esi, 118 ad; 1t-;;.ru ;ri"Lio" i.",. oranr dedisikri.i-trimiz merkez yrrdrnm Beyazrt Marrarresi, si ;a-ft;'r#;j;:id;;:lr"iZi'"li'r"i"r,ro" ve 12e, 132, 133pafta, 7s8, 259, 1946, 1948, 760, i6t.76zve 76i 
"o 

[;;;;; ordugu borgede imar pranr deoigikrioi,-llimiz merkez yoncarr Mahaflesi, 50K1c pafta, ,i J",. r+.p"r.et aranrnda imar praniaegigit<Igi,-Betediyemizce vaprra.ak ve yaprrmasr 'dugunuren 
proiereriir ," yitiiirr"i,n [i U;i;!n.," ornekrerini,ktilturel ve tarihi binalarln restorasyon. gairgmalann r incelemeierde bulunmak ve kardeg gehir olan belediyeler ilebilgi ahgverigr y-ap1ak, r^a"19, aalkin uikererine y"p,i;;;Itrrt d,9r gorevtendiritmesi,

'l9letme ve l$tirakler M0dtrrlu!unce lhale edilecek olSn Personel Hizmet Atrmr rhale suresinin0110112018 - 30/09/2019 tarihleri€rast 6tarar betirlenme.i ," in"e 19 ve igtemterinin uu'joirrrtuoa yaprtmasr,

ii:?:iXll'lrrtJ,lteme 
atrnmasr icin isarefle v"r,[; ;vr";; sonucundi siindeme arrnrialarrna oy birrigi

Bilgilendirme;
1- Avrupa Birlili Katrlrm.oncesi Mali Yardrm Aracr (lPA) Programr kapsamrnda yer alan Kutahya AtrksuArrtma Tesisi proiesi kapsamrnda 5-9 Eyliil 2017 tarihteri .r""'nd", ingittere ve frr""JJv" g"rg"ktegtiriten teknikinceleme sezisine katrlacak olan Belediye Bagkanrmrz Kamil sARn{o6LU,"r; tr; l;i;J[vtenoiritmesinin

ve,

2- Avrupa Birligi Kahllm Oncesi-Mali Yardrm Aracr (lPA) Programr kapsamrnda yer alan Kutahya AtrksuArttma Tesisi proiesi kapsamrnda 5-16 Eyliil 2017 tarihteri 
"r".,n0", 

lngiit"r" ," lrL;o;la gergertegtiriten
teknik inceleme gezisine katrlacak olan; lngaat Muhendisi Murat yENIDoGAN, Elektrik Teknikeri MuammerPl$KlN' Makina Muhendisi serhat MUgruER ve rngaat Muhendisi rpek MuEzzrNoGLU,nun yurt drgrgorevlendirilmeleri konulan meclisin bilgisine sunuldu.

GUNoEMIN 1. MADDESI:
Kutahya'nln UNESCO Yarahct.gehirler Agr'nda hak ettioi yeri alabilmesi igin, Fransa'nrn paris kentindeUNESCO Genel Merkezi'nde gergett6gtirilei"f" ol". 1;iit"'f.,Vl",da 

Qini Sanatt ve KUtahya rarihi,, konulukonreransa kat,rmak uzere Beb;iyd Ba$G;i;ii xli.ir sniindoeiuYiiji, jii:ii ev=,ri)6f iir,,n,"ri arasrndayurtdrglna gorevlendirilmesi oldugunu ueiirten meclii o"st"ni L', tonroaki yazrnrn srayt gosterisi ire birlikte birgiverilmesinin ardrndan ve yaprlan -muzakereterOen 
sonra, ionri, oV" sundu ve;Fransa'nln Paris kentinde gergeklegtirilecek ot"n xoni6ian" programr 10-13 Eylgl 2017 tarihteri arasrndayaprracak orup, lgigreri aarantrgi uanatti tJ"i"r"i c!n"r Mudurrugu,nun 25.10.2007 larih ve8 05 0.MAH 026000/25s97/5o0oo.sjyrrr yazrsrna isi;a;;; aiLoiye aagran,ii x"rrfsnintoclu,nun 1o_13 Eylu 2017 tarihleri arasrnda so. ionusu konfe;;;;r&ra;na katrlmak uzere gorevlendirirmesine, kanuniyolluk harcrrahrarnrn odenmesine igarefle yaprran oyr".nl iSnrirno" oy birrioi ire karar verirdi.

GUNDEMiN 2. MADDES|:
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Fransa'nln Paris kentinde gerqeklegtirilecek. olan konferans programt 10-13 Eylul 2017 tarihleri arastnda
I"p1l"^.31 . . . 

o-l!?r 
- -lgilrel! Bakanhgr Mahaili ldareter Genet tituourtugu'nun' 25.10.2007 tarih ve

B.05.0. MAH.076000/25597/50ooo saytlt yaztsrna istinaden, K0ttur ve Sosial lgter Muoui-vetiti uetrmet
ZENCI'nln, 10-13 Eylul 2017 tarihleri arjsrnda Fransa'ntn Paris kentine soi ko;usu konferans programtna
katllmak tlzere gorevlendirilmesine, kanuni yolluk harctrahlanntn ve yol giderlerinin kurumumuz taraftndan
kargrlanmastna, igaretle yaptlan oylama soncunda oy birliOi ile karar verildi.

GUNDEMIN 3. MADDESI:

. lnsan Kaynaklarl ve Egitim Mudurluounce lhale edilecek olan Personel Hizmet Altmt lle AraQ Kiratama
H-izmet Allm l9i ve bu ihale kapsamrnda galrgtrnlacak iggilere verilecek olan ogle yemegi ite itgiti,
Malzeme Dahil Yemek Hazrrlama, Pigirme ve Dalrtim l9i Hizmli Atrmr ihale suresinin 01.-01.2b18 - go.og.z9rS
tarihleri arasl olarak belirlenmesi ve ihale i9 ve iglemleiinin bu doorultuda yaptlmast oldugunu belirten meclis
bagkant bu konudaki yaztntn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yapilan muzakerelerden
sonra, konuyu oya sundu ve;

lnsan Kaynaklart ve Egitim MudurloEunce lhale edilecek olan Personel Hizmet Altmt lle Arag Kiralama
Hizmet Allm lgi ile bu ihale kapsamrnda.gahgtrnlacak iggilere verilecek olan ogle yemeOi ile ilgili, Malzeme Dahil
Yemek Hazrrlama, Pigirme ve Dagrtrm lgi Hizmet Ahmr ihate suresinin 01.01.20i8 - So.og.Iots tarihleri arasr
olarak belirlenmesine ve ihale i9 ve iglemlerinin bu dogrultuda yaptlmastna igaretle yaptlan oylama sonucunda
oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN 4. MADDES|:
Destek Hizmetleri Mudufluq0nce ihale edilecek olan Binek Hizmet Aract, qift Kabinli Pikap, Panetvan,

PrTPgr]i Kamyon, Damperli Kamyonet ve lg Makinasr Kiralanmasr Hizmet Altm lgi ihate strresinin 01.01.2018 -
30.09.2019 tarihleri arasl olarak belirlenmesi ve ihale ig ve iglemlerinin bu dogrultuda yaptlmast oldugunu
belirtenqmeclis bagkant bu konudaki yazrnrn slayt gosteiisi ile birlikte bilgi verilitesinin jrdrndan ve yafrlan
mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Destek Hizmetleri Mudurlugunce ihale edilecek olan Binek Hizmet Aract, Qift Kabinli Pikap, Panetvan,
Damperli Kamyon, Damperli Kamyonet ve 19 Makinasr Kiralanmast Hizmet Altm l9i ihale suresinin 01.01.2018-
30.09.2019 tarihleri arast olarak belirlenmesine ve ihale ig ve iglemlerinin bu dogrultuda yaptlmastna i$arefle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMIN 5. MADDESI:

. 9u ve Kanalizasyon lgleri Mudurluounce ihale edilecek, sureklilik az eden ve personel gahgttrmaya
dayah olan hizmet altmt ihale suresinin 01.01.2018 - 30.09.2019 tarihleri arast olarak belirlenmesi oiOugunu
belirten meclis bagkant bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve ya-prlan
mtlzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

. 9l ve Kanalizasyon lgleri Mudurlugunce ihale edilecek olan, sureklilik az eden ve personel galtgttrmaya
layalt hizmet altmt ihalesi, su endeksi okuma ve ihbarname dautttm igi itrate surelerinin
01.01 2018 - 30.09.2019 tarihleri arast olarak belirlenmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birtigi ile
karar verildi.

GUNDEMiN 6. MADDES|:

Kanal Temizleme Aract), 1 Adet Kamyon (lzgara Temizlem e Aract) 2017 ytlt tagtt cetveline ilave edilmesi
oldugunu belirten meclis bagkanr bu konudaki yaztntn slayt gosterisi ile birliite bilai verilmesinin ardtndan ve
yaprlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2017 yth igerisinde altmt planlanan;
-2 Adet (Kombine Kanal Temizleme Aract) Kamyonun,
-1 Adet (lzgara Temizleme Aracr) Kamyonun 2017 ytt tagrt cetveline ilave edilmesine igaretle yaptlan

oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMIN 7. MADDESI:
qevre Koruma ve Temizlik lgleri Mudurlugunce ihale edilecek olan gehir lgi Mtnttka Temizligi lle Cadde

ve Sokaklarl Ylkama Hizmet Alrmr lgi ihale suresinin 01.01.2018 - 30.09.20i9 tarihleri arast olarak belirlenmesi
ve ihale iS ve iglemlerinin bu dogrultuda yaprlmasr olduounu beli(en meclis bagkant bu konudaki yaztntn slayt
gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin. ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Qevre Koruma ve Temizlik lgleri Mudurluounce ihale edilecek olan gehir lgi Mrntria Temizlioi lte Cadde
ve Sokaklarl Ytkama Hizmet Ahmr lgi ihale suresinin O1 .01.2018 - 30.09.2019 tarihleri alasr olarak
belirlenmesine ve ihale ig ve iglemlerinin bu do$rultuda yaptlmastna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi
ile karar verildi.
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GUNDEMiN 8. MADDESi:
llimiz merkez lltca ve Yoncalr ulagrmrnda hizmet veren Ozel Halk OtobUslerinin fiyat tarifesine zam

yaptlmast oldu$unu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez lltca ve Yoncalt igin ulagrm Ucret tarifesinin agagtda belirtildi!i gekliyle aynen
uygulanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

cUNoeuiru 9. MADDESI:
llimiz merkez Alipaga Mahallesi, 6 pafta, 47 ve 634 no.lu adalar b6lgesinde park, otopark ve yol

alanlarrnrn uygulanmasr oldu$unu belirten meclis bagkant bu konudaki yazrnrn slayt g0sterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Alipaga Mahallesi, 6 pafta, 47 ve 634 no.lu adalardaki uygulama imar planrnda Lise Alanr, Lise Spor
Alanlarrnrn gUneyine birlegik, sdz konusu park, otopark ve yol alanlarrnrn (G, F ve C parsellerinin ayrtlarak);
kamu eline gegmeden uygulama imar planrnrn uygulanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile
karar verildi.

GUNDEMIN 10. MADDES|:
llimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1297 adanrn kuzeyinde ve 30 Alustos Mahallesi,

105 pafta, 586 no.lu ada alanrna birlegik sahada, imar planr oldu$unu belirten meclis bagkant bu konudaki
yazrnrn slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu
ve;

Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.4 pafta,1297 adanrn kuzeyindeki park alanrnda 7 metrelik yol alantntn
dUzenlenmesi, azalan park alanrna kargrlrk; 30 A$ustos Mahallesi, 105 pafta, 586 no.lu ada alantna birlegik
sahada, alaglandrrrlacak alanda egdeler park alanr dUzenlenmesi, y6nlerindeki uygulama imar plant de$igikli!i
ile ilgili naztm imar planr de$igiklisinin; 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyartnca onaylanmastna,
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birlili ile karar verildi.

OUruoeuIH 11. MADDESi:
llimiz merkez Alipaga Mahallesi, 7 pafta, 67 adada imar planr deligikli$i oldulunu belirten meclis

bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan mUzakerelerden
sonra, konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Alipaga Mahallesi, 7 pafta, 67 adada imar planr deligikli$i konusunun daha detaylt
incelenmek Uzere lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy
birli$i ile karar verildi.

cUruoeuiru 12. MADDES|:
llimiz merkez Evliya Qelebi Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2760 ada,14 parsel alantnda imar plant de$igikli$i

oldugunu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve
yaprlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Evliya Qelebi Mahallesi, 19.L.1 pafta,2760 ada,14 no.lu parsel alanrnda imar plantnda bulunan Bitigik
nizam 3 kat konut lejandh alanrn "Salhk Tesisi Alanr, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Serbest Nizam, Hmax: 16.50 m.

(4 kat)" lejandh alana donUgtUrUlmesine ydnelik imar planr de$igikli$inin; 3194 Sayrh lmar Kanunu'nun 8/b

maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEM|N 13. MADDES|:
llimiz merkez Lala HUseyin Paga Mahallesi, 48 pafta, 1769 ada dolusunda imar plant deSigiklili

oldu{unu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt g6sterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve
yaprlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Lala HUseyin Paga Mahallesi, 48 pafta, 1769 ada do$usunda imar plantnda Trafo Alant bulunmaktadtr.
S0z konusu alan 6306 sayrh Afet Riski Altrndaki Alanlarrn DdnUgtUrUlmesi Hakktnda Kanun kapsamtnda
17tO412013 tarih ve 201314678 sayrh Bakanlar Kurulu Kararr ile belirlenen Riskli Alan igerisinde kalmaktadtr.
Osmangazi Elektrik Dagrtrm A.$.'nin 09.08.2017 tarih ve 18522 saytlt yazt ekinde gOsterildi$i gekilde sOz

konusu trafo alanrnrn do$u yonUnde kaydrrrlarak otopark alanrnda dUzenlenmesi; trafo alantntn kaldtrtldt$t
sahanrn otopark alanrna-OOnUgtUrUtmesi yOnlerindeki uygulama imar planr de$igikli$inin; 3194 Sayrlr lmar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

llrca ve Yoncalr

Aktarma : 0,50 TL

3/s

Ucret tarifesi ;

Avans Binig
(Kullanrlan Tarifeye
Ek Olarak) : 0,20 TL



GUNDEMiN 14. MADDESI:
llimiz merkez Lala Httseyin Paga Mahallesi, 21.1.3 pafta, 2267 ada bdtgesinde imar planr degigiktioi

oldu$unu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birtikte 6ilgi veritmesinin ardrndin vi
yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

- -i?F Hilseyin Paga (Osmangazi) Mahallesinde bulunan Kentsel Donugttm ve Gelisim Alantndai 21.L.3
pafta,2267 ada b0lgesinde imar planrnda Sosyo-KUlturel Tesis Alanr-Spor Tesisleri Alanr, Serbest Nizam,
TAKS: 0.40, KAKS: 2.40, Hmax: 13.50 m. lejandlr alan bulunmaktadrr. Soz konusu alanrn kuzey b6lum0nu
olugturan 2270 no.lu adada kamulagtrrma iglemleri devam eden parseller bulunmaktadtr. Bu parsellerin
bulunduEu bolgede, Lala Huseyin Paga Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2270 no.lu ada da, Sosyo-Kultorel Tesis Alant-
Spor Tesisleri Alant lejandh sahanrn kuzey kesiminde yol alant duzenlenmesine; 2 metre yapt yaklagma
mesafesinin duzenlenmesine yonelik uygulama imar plant degigikliOinin; 3194 Saytlt lmar Kanunu'nun 8/b
maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli!i ile karai verildi.

GUNDEMIN 15. MADDES|:
llimiz merkez Parmakoren Mahallesi 1453 konutlann dogu bolgesinde 1/5OOO Naztm lmar Planr

revizyonu ve 1/'1000 Uygulama lmar Planr yaprmr olduounu belirten meclii bagkanl bu konudaki yaztntn slayt
gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bolgede 40 metre, 15 metre,12 metrelik yol alanlan, konut, ticaret-konut alanlan Aynk Nizam
(T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.00,4 kat), Park, Elitim Tesisteri Atanr (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 yengok:16.50m 4
kat, Serbest Nizam), Resmi Kurum Alanr (T.A.K.S:0.S0, K.A.K.S:2.00 yenQok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), vb.
lejandlt sahalar dilzenlenmesi, 18. madde lmar Uygulamasr yaptlacak alanlann betirtenmesi yonlerindeki 1/5ooo
dlgekli Revizyon Naztm ve'l/1000 olgekli Uygulama lmar Planlarrnrn 3'194 Saytlt lmar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMIN I6. MADDES|:
llimiz merkez Parmakoren Mahallesi 4248 ada 1 parsel ve 3468 ada 1 parsel alanlarrnda bulunan Ceza

lnfaz Kurumu ve Lojman Alanlannrn bulunduou bolgeye yol alanlaflntn duzenlenmesi oldugunu belirten meclis
bagkant bu konudaki yazrnrn slayt gdsterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan muzakerelerden
sonra, konuyu oya sundu ve;

ParmakOren Mahallesi 4248 ada, 1 parsel ve 3468 ada, 'l parsel alanlannda bulunan Ceza lnlaz
Kurumu ve Lojman Alanlannrn bulunduou bolgeye 15 metrelik yol alanrn duzenlenmesi yonlerindeki 1/1000
Uygulama lmar Plantntn 3194 Sayrh lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna igaretle yaprlan
oylama sonucunda oy birliqi ile karar verildi.

GUNDEMIN 17. MADDES|:
llimiz merkez Andrz Mahallesi, 1'18 ada 15 no.lu parselde imar planr degigikligi oldugunu belirten meclis

bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden
sonra, konuyu oya sundu ve;

Andrz Mahallesi, 1'18 ada, 15 no.lu parsel alanrnrn imar planrnda Park Alanrnda kalan krsmrnrn Belediye
Hizmet Alanr (Yengok:16.50 m,4 kat, TAKS:0.50, KAKS:2.00, Serbest Nizam) olarak dozenlenmesi, parselin
kuzey ve gilney kesimlerinden 3 metre bahge mesafesi dilzenlenmesi, azalan park alanr kargrlgrnda Geven
Mahallesinde 1/1000 olgekli uygulama imar planrnda Rezerv Kentsel Geligme Alanr lejandh alanda yaklagrk
1520 metrekare bUyUklU0Unde Park Alanrnrn dUzenlenmesi yonlerindeki 1/5000 Olgekli Naztm ve 1/1000 0lgekli
Uygulama lmar Plant degigikliklerinin, 3194 Saytlt lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna,
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMIN 18. MADDESI:
llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 91 pafta, 555 ada, 10 no.lu parsel alanrnda ve 129, 132, 133

pafta, 758, 759, 1946, 1948, 760, 761,762 ve 763 no.lu adalann olduou bolgede imar planr degigiklioi oldugunu
belirten meclis bagkanr bu konudaki yaztntn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan
milzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 91 pafta, 555 ada, 10 no.lu parsel alanrnda ve 129, 132, 133 pafta, 758,
759, 1946, 1948, 760, 761 , 762 ve 763 no.lu adalann oldugu bolgedei yururlukteki uygulama imar planrnda; yol
alanlan, park sahalan, park ve oyun alanlan , 6306 sayrlr Afet Riski Altrndaki Alanlann DonUSt[lrUlmesi
Hakkrndaki Kanun Kapsamrndaki Riskli Alan, hava mania planr kodu: 967 m., 2004 yrh onayh jeolojik-jeoteknik
ve jeoflzik etutlerdeki Onlem 9arth Alan-1 lejandr, yer almaktadrr. Hazrrlanan, imar planr degi9ikligi alanr:
185.220 mz'di.

- lmar planr deligikli!i istenen parsellerin oldulu alanlar igin; imar planr degigikligi inceleme ucretlerinin
alrnmamasr, 760 ada, 4 no.lu, 555 ada, 12, 14 ve 15 no.lu parsel alanlarrnrn (toplamda 2.556 m2); kayrtsrz
gartsrz bedelsiz olarak Belediyemize hibe edilmesi kaydryla,

- 555 ada,10 no.lu parsel alanrnrn oldugu sahada; 10 metrelik yolun duzenlenerek, maks. 4.103 m2'lik,
Karayolundan 25 metre diQer kesimlerden 5 ile 8 metre yapr yaklagma srnrrlr, 3,5 m. yan bahgeli TAKS: 0.35,
KAKS: 1.75, Aynk Nizam - 5 kat, T2 (talebe ballr olarak gerektiginde butun katlan ticari amagla kullanrlabilecek
(konut) yaprlagma) lejandlr sahanrn planlanmasr ve 758, 759, 1946, 1948, 760, 761, 762 ve 763 no.lu adalarrn
oldugu bolgede; TAKS: 0.25, KAKS: 1.25, 5 metre yan bahgeli, Aynk Nizarls 5 kat, T2 (talebe baglr olarak
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gerektiginde botun katlan ticari amagla kullan rlabilecek (konut) yaprlagma) lejandlt sahalann, E (KAKS)=2.00,
TAKS: Aranamayacaktrr, Hmax: Serbest, Serbest Nizam lejandlt; lbadet Yerinin, Belediye Hizmet Alantntn,
Bolgesel Amagh Spor Tesislerinin, E (KAKS)=2.00, TAKS: 0.40, Hmax: Serbest, Serbest Nizam lejandh, ltkokut
Alanlnln, yol alanlartntn, park ve trafo sahalannrn duzenlenmesi, "T2 alanlannda; minimum parsel buyuklugu
1.000 m2, minimum parsel cephe ve derinlik olguleri Yonetmelikte belirtildigi gekilde olacakttr." geklinde plan
notunun olugturulmasr, 762 ada, 5 no.lu parsel alanr bolgesinde Bitigik Nizam - 2 kat lejandlt konut alant, park
ve yol alanlannrn tasarlanmasr, y6nlerindeki uygulama imar plant degigikligi ile ilgili nazlm imar planr
de!igikliginin; 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmastnai

- Azalan 148.110 m2'lik aktif yegil alan ve artan yoQunlula kargtltk olmak Uzere; Belediye Meclisinin
01.11.2016 tarih ve 354 sayrlr karan ile Bolcek Mahallesi, 3944 ada 1 parsel bolgesinde ditzenlenen Botanik
Parkr ilave imar plantnda, 1 76.1 30 m2'lik sahantn kargtltk gosterilmesine,

- T2, Sosyal ve teknik altyapr lejandlr alanlann oldugu bolgelerde, 3194 Saytlt lmar Kanununun
'18.madde lmar Uygulamastntn yaptlmast, bu uygulamada; bitzenleme Ortak[k payrnrn % 40,t gegen
bolumlerinin kamu eline bedelsiz olarak geqmesi ve Belediye Hizmet Alanr ile Bolgesel Amaglt Spor Tesisleri
sahalarlnln, belediyeye bedelsiz olarak verilmesi, imar planr degigiklioi stntrlan igerisinde yol, park, ibadet yeri,
ilkokul, belediye hizmet alanr, b0lgesel amagl spor tesisleri sahalanntn; kamu ve belediye eline gegmeden T2,
B-2 lejandll alanlartn herhangi birine ingaat ruhsatr verilmemesine; igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi
ile karar verildi.

GUNDEMIN 19. MADDESI:
llimiz merkez Yoncalr Mahallesi, 50K1C pafta, 223 ada, 1-6 parsel alanrnda imar ptant deoigikligi

olduounu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yoncalt Mahallesi, 50K1C pafia,223 ada, '1-6 parsel alanrnda imar plantnda Bitisik nizam 2 kat konut
lejandlt alan bulunmaktadtr. Soz konusu alan 6306 sayrh Afet Riski Alttndaki Alanlann Donugtur0lmesi Hakktnda
Kanun kapsamtnda 1710412013 tarih ve 2013/4678 sayrlr Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen Riskli Alan
igerisinde kalmaktadtr. Halihaztr durumdaki yol ve kopru uygulamalarr dikkate altnarak; 1 no.lu parselin batt
bolumunde ve 6 no.lu parselin batr ve guney bolumunde 1 metre geniglige kadar sahantn yol alantna
donugturUlmesine yonelik uygulama imar planr degigikliginin; 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyannca onaylanmastna isaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEM|N 20. MADDES|:
Belediyemizce yaptlacak ve yaprlmasr dugunulen projelerln ve yattflmlann iyi uygulama orneklerini,

kulturel ve tarihi binalartn restorasyon g_ahgmalannr incelemelerde bulunmik ve kardeg gehir olan belediyeler ile
bilgi altgverigi yapmak uzere, Balkan Ulkelerine yaprlacak yurt dtgt gdrevlendirilmesi- oidulunu belirten meclis
bagkanl bu konudaki yaztnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yapilan muzakerelerden
sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizce yaptlacak ve yaprlmasr diigunulen projelerin, yatrrrmlarrn iyi uygulama orneklerini,
kulturel ve tarihi binalartn restorasyon gahgmalannt vb. konularda incelemelerde OutrjnmdX, kardeg gehir olan
belediyeleri ziyaret etmek uzere, Balkan Ulkelerin_e 17 -23 Eyltl2017 tarihteri arastnda ziyaret yaprlmistna,
_ Belediye Bagkanlmtz Kamil SARAQOGLU, Belediye Bagkan Yardrmcttarr Ati lnsan ERTA9, Fatih

KOLGELI, Yazr lgleri Mudur Vekilimiz Sevda ARSLAN 17-23 Eylnl2O17 tarihleri arastnda Balkan ulkelerine yurtdtgl
gorevlendirilmelerine, kanuni yolluk harcrrahlarrnrn kurumumuzca odenmesine igarefle yaprlan oylami
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 21. MADDESi:
lgletme ve lgtirakler MUdurlu!Unce lhale edilecek olan Personel Hizmet Altmt ihale suresinin

01/01/2018-30/09/2019 tarihleri arasr olarak belirlenmesi ve ihale ig ve iglemlerinin bu dogrultuda yaptlmast
olduounu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve
yaprlan milzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

lgletme ve lgtirakler lvludurluounce lhale edilecek olan Personel Hizmet Alrmt ihate
sUresinin 0110112018 - 3010912019 tarihleri arasr olarak belirlenmesine ve ihale ig ve iglemlerinin bu dogruttuda
yaprlmasrna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUndem maddelerinin tamamlandrgrnr belirten Belediye Meclis l.Bagkan Vekili, ahnan kararlann haytrlt
olmasr temennisi ile uyelere ve misafirlere tegekkur edip oturumu kapattr.

1. Bagkan Vekili Katip
OmerFaruk DURMAZ

Belediye
Nuri QETIN
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