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GUNDEMiN 4.MADDES|NiN:
Belediye BUtgesinde Aktarma yaprlmasr konusunun m0zakeresi oldulunu belirten Meclis

Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmairndan ve yaprlan muzakerelerden ronri ronry, oya sundu
ve;

Belediyemiz 2013 Yrh Gider Butgesine ait bazr tahsisatlann yrl sonuna kadar yetmeyecegi
anlagtlmts olup;

-. Mahalli ldareler Butge ve Muhasebe Yonetmeliginin 36. maddesinde " BtitQede Fonksiyonel
sjntlandrrmanrn birinci dazeyleri arastndaki aktarmalai mectis karan, fonksiyonei iiittanarrmantn
ikinci diizeyleri arasrndaki aktarmalar enctimen kararryla, bunlarrn dtgtnda ialan ve iio,nomix
srntlandrrmanrn ikinci ditzeyine kadar aktarmalar ise i)st ydneticinin onayr ile yaapritr-' dinrlmektedi.

Buna g6re;
Kurumsal Kodu ve Ekonomik Kodu ekli cetvelde belirtilen 1 Adet Cari Transferler Gider

Tertibinden 200.000,00 TL ve 2 adet Sermaye Giderleri Tertibinden 2 580 OOo,Oo iL. olmak irzere
toplam 2.780.000,00 TL.nin tenziline,

2 adet Personel Giderleri tertibine 13o.ooo,oo rL, 6 adet Mat ve Hizmet Ahm Giderreri
tertibine 2.470.000,00 TL ve 2 Adet cari rransferter Gider Tertibine 180.ooo,oo rL olmar u.ere
toplam 2.780.000,00 TL.'nin ilavesine, ihtiyag duyuldugundan ekte sunulan 13. Aktarma Cetvelinin,
Mahalii ldareler Btrtge ve Muhasebe voneimltiginin gd. maooesi geregince aynen kabulune oy
birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN S.MADDES|NiN:
Bilgi lglem Mi.idurluoi.i'nun gahgma yonetmelioinde degigiklik yaprlmasr konusunun

muzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yalinrn o'kunmasrndan ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve:

Bilgi lglem MUdtirlUgij'nUn ekte sunulan, Gorev,yetki,sorumluluk ve QahgmaY6netmelilinde Degigiklik Yaprlmasrna Dair Y6netmelik Taslagr'nrn aynen fatrtUne oy bartigi ite
karar verildi.

GUNDEMiN 6.MADDEsiNiN:
llimiz Sanat Merkezrnin bulundu!u sokaQa Sanat Sokak ismi verilmesi konusu ile ilimizde

bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konulannrn mUzakeresi oldugunu belirten
Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden 

-sonra 
ionryu oy"

sundu ve;
-Kotahya Kent Konseyi Kulttrr ve Sanat Merkezi'nin 0411Qt2013 tarih ve 10925 kayrt nolu

dilekgelerin_de, bahsi gegen Kutahya Kent Konseyi Ktiltur ve Sanat Merkezi'nin bulundugu sokala
Sanatgrlar SokaSr isminin verilmesi konusu incelenmig olup;

^ ^Kutahya 
Kent Konseyi Kultur ve sanat Merkezi'nin bulundugu sokaorn rsminin Rustem

Paga Sokak olarak mevcut oldulundan dolayr ilgili sokaga Sanatfrlar Sok-agt isminin verilmesine
gerek olmadr!rna,

^ . 
-1limiz, Lala Huseyin Paga Mahallesinde bulunan, sanayi sokagr isminin, ilgili alanda hem

"s:Tvl,c_qg9_9.! 
hemde Sanayi Sokak ormasr nedeni ire sanayi sokat<-isminin oegiftirireiek

'QlNlCl RIFKI USTA Sokak" otarak de!igtiritmesine,

^ . -llimiz Evriya Qerebi Mahalesi r6o,tos adarar arasrnda isimsiz burunan sokaga ,,KozA
Sokak" isminin verilmesine,

^ -llimiz, Evliya Qelebi Mahallesi 179,1g0 adalar arasrnda isimsiz butunan sokaga ,,ENHAR
Sokak" isminin verilmesine,

Oy birligi ile karar veritdi.
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cUruoemiru z.maooesiruiru:
llimiz, merkez, Bdlcek Mahallesi 1-2 paflalar, 3995 ada,174 (146) parsel numaralr

tagtnmaztn imar yoluna tahsisli olan yaklagrk 283,13 m2.lik kesiminin kamulagtrrrlmasr konusunun
mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

B6lcek Mahallesi gehrimizin hrzla geligen mahallelerinden olup yol, park vb. gevre
dUzenlemelerine duyulan ihtiyaglar da aynr oranda artmaktadrr. $ehir merkezini Dumluprnar
Universitesi Merkez KampUsUne ba$layan ve B6lcek Mahallesi'nden gegen 25 m'lik yoi ite Bdlcek
Mahallesi'nin batrsrnda bulunan ve DSi Makine ikmalTesisleri'ne giden kanal yolunu birbirine
baglayan hali hazrrda stabilize geklindeki yol (Yavuz Sultan Selim KUlliyesi'ne giden yol) ihtiyaglara
cevap veremez hale gelmigtir.

Bu nedenle, yukarrda tantmr yaprlan ve imar planrnda 10 m'lik yol olarak kararlagtrrrlan
alanda, yerinde yol duzenlemesi yaprlabilmesi amaoyla;

llimiz Merkez B6lcek Mahallesi, 1-2 paftalar, 3995 Ada, 1 74 (146) parsel numaralr
tagtnmaztn imar yoluna tahsisli olan yaklagrk 283,13 m2'lik kesiminin kamulagtrrrlmasr
gerekmektedir.

Soz konusu olan ve aga!rda ada, parsel bilgileri ve kamulagtrrma maliyeti belirtilen
tagtnmazda yaprlacak iglemlerin, meclisimizce tespit edilen Oncelik srralarrna gore yaprlmak
Uzere 01.01.2013 tarihinde baglayrp, 31J2.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yrlhk imar
programrnrn 2014 yrh dilimine ilave edilmesine oy birligi ile karar verildi.

1-5 Yrlhk imar programtntn
a- Program numarast: Ek
b- Baglangrg Tarihi . 01.01 .2013
c- Bitig Tarihi :31.122017
ToplamMaliyeti .21.234,75IL

Senelere g6re yaprlacak iglerin bedel taksimatr
2013 yil '. -
2014 yrlt '.21.234,75
2015 yrlr : -
2016 yrlr : -
2017 ylt -

2-Yapilacak iglere gore 6denekler
Kamulagtrrma . 21 .234,7 5 TL

Srra Konusu Yl:l   l  Bede‖ (TL) |
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GUNDEMiN S.MADDESINiN:
itimiz, merkez, inkoy Mahallesi, 29, 43 paftalarda uygulama imar planr degigikligi

konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudakiyazrile komisyon raporunun
okunmastndan, slayt Uzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve,

llimiz, merkez, inkdy Mahallesi, 29, 43 paftalarda uygulama imar planr degigikligi, dosyasr
incelenmig olup;

Karayollart kenartnda yaprlacak ve agrlacak tesisler hakkrnda y6netmelik; Karayollarrnrn her
iki taraftnda stnrr gizgisine elli metre mesafe iginde olup gegig yollarr ile karayoluna ba!lantr
yapmakstztn Ydnetmeligin (a) bendinde sayrlan yapt ve tesislerin, yaprlmasr, agrlmasr, igletilmesi
veya tadil edilmesinde karayolu trafik gUvenliginin sa$lanmast amactna y6nelik olarak aranacak
usul, esas ve gartlart kapsamaktadrr. Karayollarr 14. B6lge MUdUrlUgu'nUn 09.04.2012 tarih ve
13809 saytlt yaztlartnda; Karayollarr kenarrnda yaprlacak ve agrlacak tesisler hakkrnda ydnetmelik
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(s)
hukumlerine uyulmasrnrn gereklili0i agrklanarak, 5086 nolu parselin gUneyinde kavgak alanrndan
tairt trafili girmeyecek gekilde 7 metre yaya yolunun belirlenerek, kavgak alanrnrn dUzenlenmesi
y6nlerindeki imar planr tadilatr uygun gOrirlmugtu. Soz konusu 7 metrelik yaya yolunun duz olarak
devam ettirilerek, Karayollan 14. B6lge MUdUrlUoU'nUn 09.04.2013 tarih ve 13809 sayrh yazrlarryla
uygun gorulen kavgak alanrnrn aktarrlmasr, 5086 nolu parseldeki binanrn yol, kavgak v.b alanda
kalmayacak gekilde, ticari tesisler alanrnda brraktlmast, Akaryaktt Lpg Sattg lstasyonu, KDKIA,
Belediye Tesisleri Alanr, Pasif Yegil Alan, Park, Yapr Yasakh Alan v.b sahalann duzenlenmesi, "7.
Karayollan kenannda yapiacak ve aQ acak tesisler hakktnda y1netmelik hiik mleri
uygulanacaktrr. 2. 5086 nolu parselin gAneyindeki 7 metrelik yaya yolu b1liimit tagt trafi1ine
tamamen kapatrlacaktrr." geklinde plan notlarrnrn olugturulmasr yOnlerindeki uygulama imar planr
degigikli$inin 3194 Sayrh Kanun'un 8/b maddesi uyannca onavlanmasrna oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN g.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez, ZtVa ve ikiztiyuk Mahalleleri yerlegik alanlarrnda uygulama imar planlarr

yaptmr konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon
raporunun okunmasrndan, slayt uzerinde g6sterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan
mtrzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz, merkez, ZtOra, ve lkiztiyut< Mahalleleri yerlegik alanlannda uygulama imar planlarr
yaprmr dosyasr incelenmig olup,

Zr0ra, lkizuyuk Mahalleleri yerlegik alanlarrnda: il Grda, Tarrm ve Hayvancrhk Mi..idurlugu
drgrndaki dioer "llgili 17 adet Kurum ve Kuruluglar" dan, ZtQra Mahallesinden geEen demiryolu ile
ilgili Demiryollarr 7. Bolge MudurlU0U' nden gorUg alrnmasr, imar planrna esas jeolojik - jeoteknik
et0dlerin yapttnlmast kogullartyla, meskun konut bolgesinde bitigik nizam 3 kat ve geligme konut
bolgesinde ayrrk nizam 3 kat TAKS: 0.35, KAKS: '1.05, konut alanlannrn dtizenlenmesi, parklar,
akaryakrt satrg istasyonu, ilk6gretim (anaokulu tesislerinin de yaprlabilecegi) tesisleri, Belediye
Hizmet Alanr (idari{icari-sosyo-kUltUrel vb. Tesisleri), resmi kurum alanlan, sa!ltk tesisleri, sosyo-
kulturel tesis alanlart, ibadet yerleri, A0aglandrrrlacak Alanlar, v.b sahalarrnrn duzenlenmesini
igeren, 1/1000 olgekli uygulama imar planrnrn 3194 Savrlr Kanun'un 8/b maddesi uyarrnca
onaylanmasrna oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN Io.MADDESiNiN:
ilimiz, merkezi, Siner, Alayunt ve AOagkdy mahalleleri yerlegik alanlarrnda uygulama imar

planlart yaprmr konusunun mUzakeresi oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konudakl yazl ile
komisyon raporunun okunmasrndan, slayt uzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Siner, Alayunt ve Agagkdy mahalleleri yerlegik alanlarrnda uygulama imar
planlarr yaprmr dosyasr incelenmig olup;

Siner, Alayunt, A0agkoy Mahalleleri yerlegik alanlarrnda; ll Grda, Tarrm ve Hayvancrlrk
MudUrlU0u drgrndaki dioer "ilgili '17 adet Kurum ve Kuruluglar" dan, Siner, Alayunt mahallelerinde;
gegen demiryolu ile ilgili Demiryollan 7. Bolge MUdUrlUoU'nden, Nato Akaryakrt Boru Hattr ile ilgili
Kurumdan gOruglerin alrnmasr,imar planrna esas jeolojik - jeoteknik et0dlerin yapttnlmast
kogullartyla, meskun konut b6lgesinde bitigik nizam 3 kat ve geligme konut b6lgesinde aynk nizam
3 kat TAKS: 0.35, KAKS: 1.05, konut alanlanntn duzenlenmesi, parklar, akaryakrt sattg istasyonu,
ilkogretim (anaokulu tesislerinin de yaprlabilecegi) tesisleri, Belediye Hizmet Alanr (idariticari-
sosyo-kultirrel vb. Tesisleri), resmi kurum alanlafl, saolk tesisleri, sosyo-kulturel tesis alanlan,
ibadet yerleri, agrk spor tesisleri, Alaglandrnlacak Alanlar, petrol boru hattr ve alanr, v.b sahalannln
duzenlenmesrni igeren, 1/1000 olgekli uygulama imar planrnrn 3194 Sayrh Kanun'un 8/b maddesi
uvannca onaylanmasr[e oy birli!i ile karar verildi.

GUNDEMiN ll.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez, YoncaI, Enne ve Civli mahalleleri yerlegik alanlarrnda uygulama imar

planlan yaprmr konusunun muzakeresi olduQunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazt jle
komisyon raporunun okunmasrndan, slayt iizerinde g6sterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Yoncah, Enne ve Civli mahalleleri yerlegik alanlannda uygulama imar
planlarr yaprmr muracaat dosyasr incelenmig olup;
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(6)
Yoncah, Enne ve Civli Mahalleleri yerlegik alanlarrnda; il Grda, Tarrm ve Hayvancrhk

Mirdurluou drgrndaki diger "ilgili 17 adet Kurum ve Kuruluglar" dan g6rug ahnmasr, imar planrna
esas jeolojik - jeoteknik etudlerin yaptrrrlmasr kosullanyla; meskun konut b6lgesinde bitigik nizam 3
kat ve geligme konut bdlgesinde ayrrk nizam 3 kat, TAKS: 0.35, KAKS: 1.05, konut alanlarrnrn
dUzenlenmesi, yegil alanlar, ilk60retam tesisleri, Belediye Hizmet Alanr (idari{icari-sosyo-kUltUrel
vb. Tesisleri), resmi kurum alanlarr, sa!hk tesisleri, sosyo-killturel tesis alanlafl, ibadei yerleri, v.b
sahalartntn diizenlenmesini igeren, 1/1000 dlgekli uygulama imar planrnrn 3194 Sayrtr Kinun'un 8/b
maddesi uyannca onavlanmastna oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN I2,MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Aydogdu ve Kumarr Mahalleleri yerlegik alanlannda uygulama imar planlan

yaptmt konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon
raporunun okunmasrndan, slayt Uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Aydogdu ve Kuman Mahalleleri yerlegik alanlannda uygulama imar planlan
yaprmr mtiracaat dosyasr incelenmig olup;

Aydogdu ve Kumarr Mahalleleri yerlegik alanlarrnda: il Grda. Tarrm ve Hayvancrhk
Mudurltroii drgrndaki diger'ilgili 17 adet Kurum ve Kuruluglar" dan g6rug ahnmasr, imar planrna
esas jeolojik - jeoteknik etiidlerin yaptrnlmasr kogullarryla; meskun konut bolgesinde bitigik nizam 3
kat ve geligme konut bolgesinde ayrrk nizam 3 kat, TAKS. 0.35, KAKS: 1.05, konut alaniarrnrn
dllzenlenmesi, yegil alanlar, ilk6$retim tesisleri, Belediye Hizmet Alanr (idari-ticari-sosyo-kUlti]rel
vb. Tesisleri), resmi kurum alanlan, saohk tesisleri, sosyo-kultorel tesis alanlarr, ibadet yerleri, v.b
sahalarlnln d0zenlenmesini igeren, 1/1000 6lgekli uygulama imar planrnrn 3194 Sayrh kanun'un 8/b
maddesi uyannca onaylanmastna oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN I3.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez, 30 A$ustos Mahallesi, 17.O.4 pafia,2098 ada, 21 nolu parsel alanrnda imar

planr degigikli0i konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazr ile
komisyon raporunun okunmasrndan, slayt irzerinde gcisterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, OtuzAoustos Mahallesi, 17.O.4 pafta, 2098 ada, 21 nolu parsel alanrnda
imar planr degigikli0i mUracaatt incelenmiS olup;

26.11.2013 tarih, 7'199 kayrt nolu dilekge etud editmigtir. 30Agustos Mahailesi, 17.O.4
pafta, 2098 ada, 21 nolu parsel alanrnda imar planrnda belirlenen konut lejandrnrn "ticarelkonut"
lejandtna dOnUgtUrUlmesi, "yapr yoQunluQunu degi$tirmemek amaayla, bahge mesafeleri dahilinde
zemin ve bodrum katlar yap amaz, plan deQigikliginden Anceki imar planrnda belirtenen bahge
mesafelerine, ticaret-konut uygulamastnda da aynen uyulacaktrr." plan notunun eklenmesi
y6nlerindeki, imar planr degigikli!inin 3194 Savrlr Kanun'un 8/b maddesi uyannca onavlanmastna oy
birli!i ile karar verildi.

GUNDEMiN I4.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez, Bosna-i Cedit Mahallesi,24.O.lll pafta,713 nolu,23.O.ll pafta,723 nolu

parsel alanlartnda imar planr de$igikli!i konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant
bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmastndan, slayt [lzerinde gdsterilerek bilgi
verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Bosna-i Cedit Mahallesi, 24.O.lll pafta,713 nolu, 23.O.ll pafta, 723 notu
parsel alanlannda imar planr de$igikligi mUracaatt incelenmig olup;

2211.2013 tarih, 7075 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. Bosna-i Cedit Mahallesi, 24.O.lll
pafta, 713 nolu, 23.O.ll pafta,723 nolu parsel alanlarrnda uygulama imar planrnda; Sanayi Alanr,
Emsal: 1.20, hmax: serbest, lejandlr saha bulunmaktadrr.

lmar plant de!igikli$i (113.131 :yuzonugbinyUzotuzbir m2 igin) teknik inceleme iicretinin
ahnmamasr, askrdan once mevzii-ilave imar planr gehir planctst v.b tarafrndan haztrlanarak
gorugun altnmast kayttlartyla; Bosna-i Cedit Mahallesi, 24.O.lll pafta, 713 nolu parsel alanrnrn batr
b6lirmUnde; halihazrrda Karayolundan yol girigi bulunan kesimde girig bolUmU tasarlanarak,
Karayolu ile 15 metrelik yolun ba$lantrsr saglanacak gekilde 7 metrelik yollarrn dtizenlenmesi, pasif
yegil alanlann olugturulmasr, 25 metrelik yapr yaklagma mesafesinin yanlnda 7 metrelik yol

ノ

゛ ´
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b6lumUnde 10 metrelik yapt yaklagma mesafesinin belirlenmesi, 713,723 nolu parsellerdeki Sanayi
Alanlartyla ilgili "7. Sera, aQk veya 6ftii altt tanm uygulamalan yaptlabilir. 2. Tanm uygulamalarr
yardtmd tesisleri (kazan dairesi, tst merkezi, idari binatar, paketleme ve depolama v.'sj yapilabitir.
3. Yol ve pasif yegil alanlar kamuya bedelsiz terk edilecektil' plan nollanntn eklenmesin-e iliqkin
mev,zii-ilave imar planr degigikli0inin 3194 Sayrlr Kanun'un 8/b maddesi uvannca onaylanmastna oy
birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN l5.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Lala HUseyin Paga Mahalresi, 2352 ve 2337 noru adalarda imar planr

de$igikligi konusunun mitzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazl iie komisyon
raporunun okunmasrndan, slayt Uzerinde g6sterilerek bilgi verilmesinden ve yaprian
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Lata iuseyin paga Mihalresi, 23s2 ve 2337 noru adalarda imar pranr
degiqikligi mUracaatr incelenmig olup,

13.11.2013 tarih, 6935 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. Lala Hijseyin paqa Mahallesi,
yururlukteki imar planrnda, 2337 adada; Kirg0k sanayi Alanr - h: 6.50 metre lejandtr saha,2352
adada; 

. 
Kirgiik Sanayi Alanr - T1 - h. 6.50 metre lejandh saha bulunmaktadrr.

lmar planr degigikliQi (28.256 (yirmisekizbinikiyuzellialtr) m2 igin) teknik inceteme ucretinin
alrnmamasr, sdz konusu 235.2 ve 2337 nolu adalar b6lgesinde, 1o metrelik yol alanlarrnrn, park
sahasrnrn oluglurulmasr, 'yol ve park alanlan kamuya bedelsiz terk edileceitil' plan notunun
eklenmesrne iligkin imar planr deOigikliginin 3194 Savrtr Kanun,un B/b maddesi uyannca
onaylanmasrna oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN I6.MADDES|NiN:

- Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih, 393 sayrh karanyla, Gaybiefendi Mahallesi, 40pafta,227,437 nolu adarar borgererinde onaylanan, zasg_t ve2asg_i nolu rmar ptani-
degigikliklerine askt suresinde yaprlan itirazlar konusununlnirzakeres-l oldugunu O!rrrten trltectis
Bagkanl.bu konudaki yazl ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt Uzjrinde g6sterilerek bilgi
verilmesinden ve yapllan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

- Belediye Meclisimizin 
,03.09.2013 tarih, 393 sayrlr kiranyra, Gaybiefendi Mahalresa, 40pafla, 227 ,437 noru adarar borgererinde onayranan, 2i53_1 ve 2353_i noru imar piani-

degigikliklerine askt suresinde yaprlan itirazlar konu dosyaGr incelenmfg olup;
., ^08 

1J 2013 tarih; 6770, 6784, 6785, 6786 ve 0802 noru airekgeLi: 
-;:iatrnyu 

ili Merkezllgesi Gaybiefendi Maha esi, Tltfekgi 
.eayrn mevkii'nde tipunun .....'.. pafta .. . . iO" ... parselsaytstnda.adtmtza kayttlt tagtnmair kapsayan atanda oi/og/2ots gui, 3si3 s;atyrlideteiiye uectisKara, ile kabur edirip onayranan 

_Ga-y.b_iefeidi Mahafiesi. tapunun lb pafta 227:$7 adaia yap an
?3.51/1.-2.numaralt imar plan deEisiiriEinin arsa sanipiriiii maQduriyeti ," ,yguiunii' n"tira"t.el.afisi olmayan (geri d6nutmeyeiefi2ararlara neaii otia^ast igin yi.jr tmenin durdurulmasrnrtalep ediyorum. saz konusu imar pran gegi$ir:riqi, ou geitiyte uygitaiorg, takdirde oiyui pargataroftay-a.gkacastndan, yapttan 

.suyu-tanatriiyta-tir tri* tigitii"iuiiirit;;:;;;;;; ii,jiru^unguQ!! ki?it?lin gi.ict)ne g0Q kat-acagt, arsa sahipteri otarak iizterin m"oai,ii,taiiirir-oiicag,m,,
endigesini taymaktavE Avrrca bi imar planr 'aegigixtigi 

oi oa@edeki yaprtagmaya enget teskiledecek. Burada ticari bir b6toe otugturuiamayacZrt,i "aii"aeiterte 6r;f;;z;l;y,tii""-irn,,dejertendiritmesi konusundi ben k o, iiii piir)"i"lEiiig,n" muhatap otmu$ diser arsaslhiotgri-91dise tagtmaktavtz. 
.ri).m bu senepie, soi-6';ini"atnarax yui[aiii-i"iiii-gJi", i^",p"lan degigikriEinin iptar edilere!, buras.rnrn konut"uygritiii",n" otanak sairr1yacax iiiitae *entsetdona$am projereri kapsamtnda deQerrendirirmesiii-riiioiit yupttaoitecei g6*iui ih-ai'-'uygulamasrnrn yap masrnr aa ederim." geklindedi.

Halbuki, 2353 noru imar pranr deoigikrioinden 6nce 05.06.19g6 tarihinde onayranan imarplanrnda Sanayi.Aranr rejandr yer atmart-a'otuf, gti;,r;url-krorr ou ootgeterJe n"il.nE oi,.uygurama gergekregmem istir. y_ani: aradan gigin 2r y'i iglns,noe. pran deorgikrioi yaprranalanlarda imar parseleri oiusmamrg ve yapr-ragmatar gergekregmemiEtir. Aynr zamanda 2353 noruimar planr deoigikrioinden once; pran ouiunriioii 
"i[,,io"i-ve arra, yan bahge mesafereri debelirlenmediQinden, aran bazrnd! parserarvo",, r"i,rr""i id"r"r,."" uyguranmaktaydr. 2353 noru

T?l ql"l, degi$ikrioiyre: deoigikrik yaprtan tLim jr"iJ, p"r.ir".yon igremreri ramamranacak veparsel alan bi.ryukrugu berirrendiginden, hisseri orarak 'aiii 
ar'kiqr pli."ir"r" ortr(pr"i""xt,,.

.1. t. i\S'\ I /\
\-\\ ^\z..-._) r-)\ r
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mahkeme karan ile tescit edilmig olmast ve a" lf;)r, ptrm degi$ikliginin bu hukuksuzlu4u ortadan
kaldrrmamag nedenleri ile itiraz ediyorum.Yukanda yapt$tm-agrklamalarrn da dikkate'attnarak
geredini arz ederim. " geklindedir.
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9′zla arz ede″z''seklindedir
B5nolu parsei alanlnda onaylanan 2367 nolu
10 201 3 tarih,445 say ll kararlndal konu ile‖ g‖ i

sure9,ilg‖ i hususlar be irtilnnisti

Belediye Meclisimizin 22.0s.1.9a7 tarih, 64 sayrlr kararryla Alipaga Mahallesi, 5 pafta,
]!s^s^(+o) {a, 85 noru parser aranrnda, onayranan bjnse konu 301 norl imar pranr b"rlrrrigi;
26.06.1987 tarih, 1201 saytlt yaztmrzla, Bayrndrrlk ve iskan Bakantrgrna iretiriiiijtir lridina
arasrndaki mesafenin arttrnlmasr amacryla, eski Vali Konutunun buluidugu, ntipaga Manattesi, s
p?lla,]63-5(46)ada S5parserdeki,BitigikNizam-8kat-T2(tarebebaQ-rr orarklerertig,no"
buttin katlan _ticari amaQla ku anrlabilecek bitigik duzen yaprlagma) lelanitr atanrn luzey
bolumiinde 5 metre genigliginde gubuk geklinde park alanr dtiienienmesi, ,;a-a - ri-tei'anolr alanrnparka birlegik bdlumtinde bahge.mesafeii aranmayacaktrr. " plan notunun extenmesnJlonetix
imar planrde_gigiklidlnin, gdrug a|nmasr amacryla Qevre ve gehircilik aarantrgrna iteiitmigti Qevreve $-ehircilik Bakanl$rnrn 03.10.2011 tarih 1oi98i Sayrtr ya2rlannda, bahse [on, jrrn olgtgigigi
teklifinin; bitigik nizam 8 kailr yaprlaqma kogulunun botleye getirecegi yapr yoguniuju o" go,
0nunde butundurularak, plan yaprmrna Ait Esaslara D;ir yonetmelik-nltiinireii xapiamrnoa
Belediyemizce sonuglandrrrlmasr agrklanmrgtr. Bu agamadan sonra, 01.11.2011 ta;ihli Belediye
Meclisimizin oturumunda da konuguldugu uzere, lmir planr degigikligi y"p,lrr., niiino", inrl"
surecine.girilmig oldugundan, Kamu zararrnrn olugacagr yonunoeri Valilik Makamrnrn lifai bildirimi
y:"lin9: iT"r,pFnr degigiktrQi yaprlmamrg, veriten-imaidurumunun uygutanmrs, ,ygrngorulmustu ll Qevre ve orman M0dtrrlug nne 14.11 .2011 tarih, 1o01iisay il yazririta, 01 11 .2011
tarih, 454 sayrlr Belediye Mec s Karar orneoi iletilmigti. Kutahya ValiliQinin f lOS.ZOli'tarin, OSS-
3960 sayrlr yazlarryla; cumhuriyet Savcrh!inrn hazrrhk evrakrndan aiayr irgiti uitgi ve 

-urigiler

istenmigti 
^Konu 

ile ilgili 17.05 2012 tarih 
_5-3-29-11406 sayrh cevabi yaztm,zti itgitiirtgit;r itetitmigtir

9:yl",,y: 9"1l,ll il1,'tuotrrttrgrinun os.o7.2012 tarih, 0973 sayrrr yizrrarryra; eEvre rie gehircirik
tsakanlr0rnrn og.05.2012 tarih, 788 sayrh yazrla.rryla, BakanLga veiilen dilekgason,,cr, .6, konr",

6759 kavl nolu d‖ ekcelen “K」raゎya lll Me“ez/1″ Pa,a maわ a〃es′ Zlyaυ′OVへ dVlt I101u O"eKcelel:  ムυraηya′″ Merκezハ ″ Pa,a ma″ a〃es′ zlya Orne々 sοたa々ra bt7′υηa″
raρ 1/da 5 ρana 7636 ada 85 ρarselde bυ′υηa77々ar mallklerrylz Yaρ ′′all ρlan deg′,′

l々lg′ 〃e Se力 lrcrllk
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parselde imar v-e yapr bilgilerinrn 

-yargr 
sureci ve dioer tum konulara iligkin bilgi ve belgeleristenmigtir. cevabi 10.07.2012 tarih, 6g36 sayrti yazrmrzla, konu hikkrndi Valilik Iakamrna

yazlan 24.05.2012 tarih, 5699 sayrl yazr drnegi iletilmigtar. 24.05.2012 tarih, 5699 sayrlr yazrda
aynr zamanda; konunun, cumhurbagkanh!r Makamrna, Bagbakanlrk Makamrna, Adalet
Bakanltgrna ve Qevre ve $ehircilik Bakanlgrna iletilmesi taiep edilmigti. il Mahalli ldareler
MUdtlrlUgunUn 30.10.2012larih,252-8468 tarihli yazrlanyla; igigteri Bakanlrgrnrn 18.10 2012 tarih,
26450 sayrlr y.azlaayla, e-posta olarak gdnderilen 1s.1o.2o1z tanhti dilekgeJe, sciz tonusu
parselde yaptlan ingaatrn imara ayktrt yaprldrgr iddalannrn belirtildigi agrklinarak, konu hakklnda
bilgi verilmesi istenmigtir. cevabi 06.11.2012 iarih, 9873 sayrh yazrhrzia, konu hakkrnda ilgili
bilgiler iletilmiltir. Gunumuze kadar soz konusu 85 nolu paisei alan rndaii imar planr, degig-ikligi ve
uyg-ulamasr hakkrnda aksi y6nde Bakanlrklardan ve ilgili kurumlardan herhangi 

'bir 
talimat

iletilmemigtir.
Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tanh,44s sayrl kararryla, Alipaga Mahallesi, 5 pafta,

1635(46) ada, 85 nolu parsel alantnda onaylanan 23'67 nolu imar planr oegigifli6ind;n 5nceki imar
plantnt; Belediye Meclisimizin,22 05 1987-tarih 64 sayrl karanyla onaylan'rri irir. flinr oegigikligi
olugturmaktaydr. Belediye Meclisimizin 01 .10.2013 larih, 44s iayrlr kirarrnda; o1 .06.2013
tarihinden dnceki, PlanlrAlanlar Tip lmar Y6netmeligi hi..lkumleri eiud edilmigtir.' Oenet t-tuft,mter
Bolumi.jnde 2. inci Maddede: "Tanrmtar ve ruhsatj iligkin hi.ikiimler hari;, bul6;;tmelitte ye,
alan diSer hususlar, imar planlarrnda aksine bir agrilama bulunmadrgiiakdirde uygulanrr...,,
Tanrmlar Boltrmunde 15.inci Maddede; "1. Parsel cephesi: Parse n uzeriride Ouf unougri yofoafl
cephesidir. ...... 7. Bina derinligi: Binanrn 6n cephe hattr ile arka cephe hattrnrn en uzii noktasr
arasrndaki en fazla yaklagabilece$i srnrrdrr......" hususlarr yer almrgirr. Tanrmlar ve Ruhsata
iligkin h0kiimler haricinde olan Arsa ve Yaorlarla ilgili Huktimler 86lumu: " Bina derinlikteri azami
(40 00) m. yi gegmemek ve hig bir yerde arka oarrge i,nrnni 6-04 m. aG fazra yakragmamak

tTlf; l= L-(1+ H/2 )formuru ire hesapranrr Burada; r= Bina derinri0i, L = parser derinrigi, r =on bahqe mesafesi ,H = Bina yuksekligini gosterir. Ancak; 1. FormUl0n kullanrlmasr sonucunda
('19 99) , den az grkan bina derinrikreii, a*a bahge mesafesi (2 00) m. den az ormamak uzere
(10.00) m. ye grkartrlabilir. 2. Koge bagrna rastlayan parsellerde yapi derinltgi parselin yijz aldlgr
yollar 0zerindeki komgu parsellere verilecek derinliklere g6re belirlenir. 3. iriar planlarr'nJa ticaret
bolgesi, olarak gdsterilen blok ve bitigik nizam yapr adala]rrnda yaprlacak binalairn lece ve gunOUz
ikamete aynlmayan, sadece igyeri olarak kullanrlan zemin katlan, bodrumlarr ite birTifte 6n ve yan
bahge mesafelerine tecav0z etmemek kaydr ile, arsa derinligince yaprlabilir. gg xiJii xi, ,eyi1i
arsalarda bu yuksekliOin, arka komgu srnrrrnda tabii zemindEn itibiren (6.50)'m yi jegmesi
halinde, bu miktan agan krsmr arka komgu srnrrrndan en az (3.00) m. geriden br;i"j;,;.;. Hr2 arka
bahge mesafesini temin etmek gartr ile bina derinligini (40.0d) m. ye glkarraya Bltediye yetxitidir
5. Aynk.yapr nizamtnda, koge bagrndan bagka iki y-ola cephesi buiunin parsellerde taban atam kat
sayrsr % 40 dahilinde kalmak kaydr ile bina derinli'oi igin azami (4o.oo) ;. gartr aranmaz.,;
seklindedir. Halbuki, 85 nolu parsel alanrnda yaprlagma durumu ,yguia.a imar planrnda
agrkga belirtilmigti. 85 nolu p3Lsgt algnr ptantrAtantai Tip imar y6nelrietigr rapsaminoa, xoge
bagr parsel alant tantmtnda deOildir. Koge bagr parsel alant tanrmtnda olablimesi igin en az biilegik
konumda diger bir parselin imar adastnda bulunmasr gerekmektedrr. 85 nolu parsel alanr'blr imar
alas|dlr ve yoldan yola parseldir. 85 nolu parsel alanrnrn tUm srnrrlarr yola cephelidir. yoldan cephe
alan butun bahgeler, 6n bahge konumundadrr. Dcrrt bir tarafr yolla gevrili parsel alanlarrnda yola
bakan bdlumlerde planda belirtilmigse dn bahge mesafesinin uyguianmas, mevzuat g"r"gidir.
Burada 6n bahge mesafesi olmayrp, on bahEe mesafesinin uyg-ulanmamasr belirtildi$inden, guney
b6lumde mevcut tegekkul belirlenerek, dioei bc,lumterde bahgiatanlarryygrtrnraJin, Linan,n
cephe.hatlan imar hatlanna gore. duzenlenerek belirlenmigtir. Krsaca imai ltanrnoa yot oian
bctlumlerde, aksrne bir hirkum yoksa arka bahge mesafesi uygulanmaz. Bu rapsiniai,-uygurama
imar planrnda ve plan notrarrnda, 85 noru parser aranrnda yoikesimrerinde 

"16;;6; 
-

mesafesinin uygulanmasryla ilgili ve yaprlagmayr krsrflayrci herhangi bir lejand. noi, rarar v.u
bulunmamaktadrr. Bu nedenrerre parser cephe ha arrndl yaprragmi dokusunun otrgrrrrt."",
sonucunda bina taban alanr ortaya gtkmrgtrr. Parselin kuzey tarair da parsel cephe hattr olup bu
bolumde arka bahge mesafesr brrakrlmasr, mevzuata aykrrrhk olugturacartir Ol uanle tarattarrnoa
arka bahge alanlanntn yonetmelik gereoi duzenlenmesi m0mkUn degildir. Arka OangJ mesafesi ise
6n bahgeye birlegik olarak bulunmayrp, binanrn arka cephesi ite arkibirlegik parsel'srniri
arasrndaki kalan mesafedir. 85 nolu parsel alanrnda uygulama imar planr ve plan noflannda

/
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binantn arka cephe hattrnrn olmadrgr gorUlmugtur. Buti.rn bu agrklamalardan dolayr, 85 nolu
parselde uygulama imar planr ve notlarrna g6re yaprlagma gergeklegtirilmagtir.

Kutahya ll Ozel ldaresi'nin 27 .09.2013 tarih ve 8318 sayrh yazrsr "Miilkiyeti ldaremize ait otan Ati Paga
Mahallesi, S pafta, 1635 ada,85 parselde kayth 1599.96 m2 ylziilgiimlii tagnmaz, ll Genet Meclisinin 06/05/2011
tarih ve 114 seytlt kann dogrultusunda, 23/05/2011 tarihli lmar Ourum Belgesine g're ve 28/07/2011 tarih ve 169
saytu ll Enclmen karan ile 08/09/2011 tarihinde kat kargthq ihaleye gtkanlmEtr. ldatenizden 12/0tt/2012
tarihinde ahnan Yap Ruhsau ile ingaata baglan mEttr. Ancak Yap Ruhsattnxl. iptaline iligkin Eskigehir 1.ldarc
Mahkemesihin 2O12642 E.-2013/603 saytu Karan 09/09/2013 tarih ve 29308 saytu yazn'z ile ldaremize
bildirilmittir.

Sdz konusu yap ruhsattntn iptaline ilijkin mahkeme karan, yaptrun teslim agamasma gelmig
olmastndan dolayt kamu zaran olugturacagmdan: bitigik nizam I kat, T2 olan yaptlagma nizamnn korunarak
ingaat kitlesinin de plana iglenmesine iligkin, imat plant clegijiklidi talebimiz yaz,mtz ekinde sunulmaktadr.
Geregini az ederiz " geklindedir

Ali Paga Mahallesi 5 pafta,1635 ada,85 nolu parsel igin duzenlenen 12.04.2012 tarh ve 20121178
sayrlr in$aat ruhsatr, Eskigehir 1 .ldare Mahkemesinin 20121642 E, 2013/603 K saytlt karafl doorultusunda
Belediye Enci.imenimizin 01.'10.2013 tarih ve 2316 saytlt karan ile iptal edilmigtir.

Belediye Meclisimizln 0'1.10.2013 tarih,445 sayrlr karanyla, Alipa$a Mahallesi, 5 pafta, 1635(46) ada,
85 nolu parsel alanrnda onaylanan 2367 nolu imar planr degigikligi bttlUmUnde ilgili hususlar agrklanmrgtr.
GUnumuzde, (08.09.2013 tarihinden sonraki) yUrurlukte olan Planlt Alanlar Tip lmar Yonetmelioi Etud
edalmigtir. Yonetmeligin, 2.inci Maddesinde;........ Bu Yonetmeliklerde yer alan genel hUkLimter, tantmlar ve
ruhsata iligkin hukumler, planlarla ve ilgili idarelerce grkanlacak yOnetmeliklerle de0jgtarilemez. Bu
Y0netmeligin ve ilgili idareleran Kanuna ve diger mevzuata gore grkaracaklan imar yonetmeliklerintn diOer
h0kumleri ise uygulama imar plantnda aksine bar agtklama bulunmadtOt takdirde uygulantr. ... ....Uygulama
imar planlarlnda, parselasyon durumlafl ve bina kitleleri, bllhassa bu maksatla etud edilerek, olg0leri
verilmedigi takdirde, gematik olarak gosterilenler imar planlannrn kayrtlanndan sayrlmazlar.... huk0mleri yer
almlgtlr. Bu kapsamda, Alipaga Mahallesi, 1635(46) ada, 85 nolu parselde parselasyon durumu ve bina kitlesi
bilhassa bu maksatla etud edilmig ve 6lguleri verilmig qekilde, ..... ( davact idare: M.S.B, nin talebinde ) mania
kriterlerini saglamayan bina ve tesisleran ytktmrna iligkin herhangi bir istemin sOz konusu
olmadr!r........hususu, kesinlegmig (Dantgtay Altlnct Dairesinin 2006/5460 esas nolu, 2OOB|37gl karar notu)
yargr karaflnda belirtildiginden mania plant kriterinin belarlenmemesi (uygulanmamast) , (Belediye
Meclisimizin 22.05j987 tarih, 64 sayrlr karanyla onaylanan imar planr degigikligindeki) Bitigik Nlzam - 8 kat
(h: 24.50 metre) -T2 lejandtntn sabit tutularak, 39.86 metre, 35.39 metre, 43.74 metre ve 38.71 metre olacak
gekilde bina kitle 0lg0lerinin belirlenmesi, ddrt tarafta da parsel cephe yon igaretlerinin konulmasr, (mevcut
te$ekkullerden dolayr) " Guney bolum harlcinde, diger yonlerde bahge mesafesi srflr (0) drr. G0ney botumde
mevcut tegekkule gore 1.34 ve 1 .49 metre yapr yaklagma mesafesi olugturutmug otup, bu bolumde kapalr
glkma yaptlabilir. Su basman kodu 30 metrelik yoldan alrnacaktrr." geklinde plan notlalnrn olugturulmast,
y0nlerindeki imar planr degisikligi uygun gOrUlmUgto.

Yukanda agrklanan nedenlerden dolayr, 05.11.2013 tarih; 6697 ve 66gg kayrt nolu,
0'1 11 2013 tarih, 6666 kayrt nolu, 05.11 2013 tarih, 6678 kayrt notu ve 07.11 2013 tarih, 67'59 kayrt
nolu dilekgeler ile; Belediye Meclisimrzin 01 .10.2013 tarih ve 445 sayrh kararryla, Alipaga
YajtalJesir 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parset alanrnda onaylanan'2367 noiu imar ptanr
degigikligine askt s[]resinde yaptlan itlrazlann reddine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 1 g.MADoESiNiN:
llimiz, merkez, Hamidiye Mahaltesi, Sazak lrilevkii, 2730 ada bdlgesinde mevzii - ilave imar

planl yaplml on izni verilmesi konusunun mUzakeresi olduQunu belirten I!4eclis Bagkanr bu konudaki
yazl ile komisyon raporunun okunmastndan, slayt iizerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Hamidiye Mahallesi, sazak Mevkii, 2730 ada bolgesinde mevzii - ilave imar planr yaprmr on
izni verilmesi konusu incelenmig olup;

Hamidiye Mahallesi, Sazak Mevkii, 2730 ada,90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 1OO, 1Ol,
102, 103, 104 ve 105 nolu parseller bdlgesine; "KonutAlanr, kentsel - sosyal - teknik altyapr sahalal',
olarak, imar planlan ile baglantr saqlayan halihazrr yol sahasrnda; "yol alanr" olarak, idaremizcei imar
planlartna esas jeoloiik-jeoteknik ettldlerin yaptrnlarak ve '18 adet Kamu Kurum, Kuruluglardan goralg
aInarak, mevzii - ilave imar planr yaprmr on izni verilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 20.MADDEsiNiN:
llimiz, merkez, Bdlcek Mahallesi, g pafta,4294 parselde

m0zakeresi oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr
okunmasrndan, slayt Uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden
konuyu oya sundu ve;

imar planr degigikligi konusunun
ile komisyon raporunun

ve yaprlan m uzakerelerdensonra

$
\
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llimiz, merkez, Bolcek Mahallesi, 9 pafta, 4294 parselde imar plant degigikli(i muracaat
dosyasr incelenmig olup;

il Milli Eoitim MUdUrlUgu'nUn 12.11.2013 tarih ve 3321065 sayrlr yazrlafl ile Defterdar|k Milli
Emlak MtidUrlUg o'nnn 27 .11 .2013 tarih ve 7253 sayrh yazrlan etud edilmigtir.

Bolcek Mahallesi, I pafta, 4294 parselde imar plantnda 5 ve 7 metre yapl yaklaqma
mesafesi bulunan ilk6gretim Okulu lejandlt alan bulunmaktadrr. Sdz konusu alanrn kullanrm
kararrnrn Okul - Egitim Hizmet Alant olarak degigtirilmesi; TAKS: 0.35, KAKS: 1 .40, Hmax. 16.50 (4
kat), Serbest Nizam yaprlagma kogullannrn belirlenmesine y6nelik imar planr de!igikli!inin 3194
Sayrlr Kanun'un 8/b maddesi uyannca onavlanmasrna oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 2I.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 1 parselde imar planr degigikligi

konusunun m[rzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun
okunmastndan, slayt irzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada,1 parselde imar planr deoigikliOi
muracaatt incelenmig olup.

ll Milli Egitim Mijdurlu$ir'nun 06.'11.2013 tarlh ve 3222716 sayrL yazrsr etud edilmigtir.
Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 1 parselde imar planrnda Vrldrrrm Bevazrt lliokutu

lejandh alan bulunmaktadlr. Yrldrrrm Beyazrt llkokulu lejandrnrn ilko5retim Tesisleri Alanr olarak
dtizenlenmesi; her taraftan 5 metre yapr yaklagma mesafesinin beliilenmesi; TAKS: 0.35, KAKS:
1.4-9 .l.TrI, 16 50 (4 kat), Serbest Nizam yaprlagma kogullarrnrn belirlenmesine yonelk imar planr
degigikliginin 3194 savth Kanun'un 8/b maddesi uvarrnca onaytanmasrna oy birligi ile karar verildi.

GUNoEMiN 22.MADDESiNiN:
22-Belediye Mecrisimizin 01 .10.2013 tarih ve 431 sayrrr kara, ire onayranan AripagaMahallesi. 8 pafta, 51 adada yaprran 2345 noru imar ptan i oegigikrigine askr iuresi oatitrnoeyapllan ilirazlarln de$erlendirilmesi konusunun muzaleresi oiougriu oerirten rrlleciis aagxanr bukonudaki yazr ire komisyon raporunun okunmasrndan. srayt uzeiinde gdrt"irr"i"k [,rgi-verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra fonuyriya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 01 10.2013 tarih ve 43 t Javiti raran iL onaylanan Alipaga Mahallesi,I pafta' 51 adada vaprlan 2345 nolu irr.. [i"n,'j"iijixiftine asxr suresi dahitinde yaprtan itirazlarrndegedeMirilmesi yaprlmrg olup:
27.11 2013 tarih ve 7376-73 77 -7378-7 428 kayrt noru direkgerer: "01 10 2013 tarih ve 431sayrlr Belediye Mecris kararr eki orarak zs. r o:o r e'iriin,nie ast ,y" grkarrran ve2s.11.2013tarihinde askrdan indirilecek olan Deg. No, is+-s, 

-lr"t''l'd,, 
rrtarr Belediye tarafrndan belirlenecekeski beledlye yerini de kapsayan meldan ve g"ri".i o..rtrn...,,r bir kentser tasarm Droiesigergevesinde veniden duzenrenecek[ir' itroeier, iie lan'!iir"" nlrpri" rr,trnrl1"ri, ["?t!"i 

"0. 
s,,parsel 1 de vaprrmasr dus.in.ren imar oegig,<iiline iiiil.-eimexte orup, itiraz gerekQererim ektebelirtilmigtir. Gereoini emir ve musaad"r"iriir"i.z 

"JL.--. 
oncerikre bir Ki.jtahyarr ve semt sakiniolarak; gehrimize ancak havar edebirdioi;; b;/esrlg;"r ve buyuk bir kent mevdanrkazandrrd r$ rn rz, Qok krsa surede_gewe-du."nr"'"* ," a]E-"i igreri tamamratarak kentimize vehemgehrilerimize kazandrrdrirnrz igin tegekkur eder, say!llarrmr sunanmirinez oeRereelehl

1- Eski Belediye binasr ylklldrktan sonra, gehrimiz buyuk ve guzel bir kent meydanrnakavu$mu$ ve gehrimizde rnsa.nimrzrn netes araoiLcejiy;f il 
"i;""Gi.]rrrr.'riiri'b"r"rrrn,nyeniden karrcr bir bina ire dar_artrrmasrnrn mantrksrz uii rig'urama oracaQr kanaatindevim2- Beredive binasr vrkrrdrktan ronr" ,,"n"" oovrJlYio'n" yaprrmasr dugi..lnurufor ise, nedenyrkrlan binanrn yerine par( orugrurutarat<. ta9 ooglrZ. iJrr" ou."nremesi. yei artr surama tesrsatr,yer altr elektrik tesisatr avdrnratma armaturreri ,6 .gigiiki- yaprrdr? rmar deoi$ikrioi gergekregrrseyaprtan bunca yatrnmrn bosa gidecek y"p,tan y"tffil;;;;.., yerel segim oncesi hat_krn gcizrinriboyamak rsin yaprtmrg otacik-ve Kurahi;i;;" d;;;,';#g, atrrmrs otacakrrr.3- lmar degigikli9inin kesin hatlan betti btrry,p 

-:5"n,rtrn 
Betediye tarafrndan belirtenecekeski belediye yerini de kapsayan meydan r" g"rr"r'i l.itunl.:r bir kentser tasarrm projesigerQevesrnde yeniden dtizenrenecekiir " ifadeieri ie irrr,, fii,,r,9 0rup Qok genig bir arana binayaprrabirecek niterikte yetki arrnmasr yerine. b.ituncr.rr r"ntl"r t"s"n. projesinin kesin hauara../
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kavugmastndan sonra, imar degigikliginin agrk ve net olarak projelendirilmesi ve ilana grkrlmasrnrn
daha uygun olaca!rna inanmaktaytz.

. . 4- Ytktlan belediye binasr gevresinde ciddi bir otopark problemi yaganmaktadtr. Bu problem
bina yaptmlndan sonra daha da artacaktrr. "Daha yaganrlrr bir kent" vaiAryte igbagrna gelen saytn
bagkan ve meclis uyelerimizin, yrkrlan belediye binasrnr da kapsayacak atinoi Uiiyerittt otop;rk
projesi olugturarak, Uzerine kent meydanr yaprlmasrnr saglamalarr uzun vadede kent merkezinde
otopark probleminin gdzulmesi ve belediyemize ciddi bir gelir akrgr saglanmasr adrna, daha uygun
ve halkrmrzr rahatlatacak bir gozUm olacagr kanaatindeyiz.

Sonug olarak, eski belediye alantnr da kapsayan kent meydanrna Kahcr ve 2 kaflr ticaret
binasr yaprlmasrnrn ciddi bir proje hatasr olacaor, bu proje yerine, gegici kugtjk yaprlar konularak
ihtiyacrn giderilmesi 6nerimizin de!erlendirmeye ahnmair konusunla geregini iz eder saygrlar
sunanz.

Ali Paga Mahallesi, 8 pafta, 51 ada, 1 parselde Belediye, Qargr ve Kapah Otopark, H.
serbest, T2 lejand| alanda yegil alan, Ticaret yaprlarr, Hmax: T.oo (2'kat\, krtie olarak plana
iglenmesine yonelik 2345 nolu imar planr degigikligi Belediye Meclisimizin 02.08.2013 iarih, 333
saytlt karan ile onaylanmrgtt. "stnrrlarr Belediye taiafrndan belirlenecek eski belediye yerini de
kapsayan meydan ve gevresi butuncul bir kentsel tasarrm projesi gerqevesinde yeniden
dUzenlenecektir. " plan notlu 2345 nolu imar planr deOigikli!i daha sonia Kutahya Kirltgr Varlrklalnr
Koruma Bcilge Kurulu'nun 14 99 2913 tarih, 1305 sayrir kalan doOrultusunda tekrar dUzenlenmigtir.

Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih, 431 sayrh karan ile onaylanan bu di.izenlemede,
Ticaret alanrndaki yapr kitleleri iptal edilerek, Ticaret aianrnda Emsal: t.oo, Hmax: 7.50 (2 kat)
yaprlagma kogullan ve yoldan S'er metre, yegil alandan en az 3 metre qekme mesafeleri
dirzenlenmi$tir.

- Yaptlan imar plant degigikliOi ile yapr yoOunlu0u azalmakta ve yegil alan miktan artmaktadrr.
Bu nedenle Eelediye Meclisimizin 01 .10.2013 tarih v4 431 sayrh kararr ile onaylanan Alipaga
Mahallesi, 8 pafta, 51 adada yaprlan 2345 nolu imar planr deligikligine askr suresi dahillnde
yaprlan itirazlafln reddine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 23.MAooESiNiN:
Belediye Meclisimizin 01 .10.2013 tarih ve 434 sayrlr kararr ile onaylanan Meydan Mahallesi,

26 pafta, 125 ada,49 parselde yaprlan 2365 nolu imar pianr degigikligine-askr suresi dahilinde
yapllan itirazln degerlendirilmesi konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu
konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt uierinde g6sterilerek bilgi
verilmesinden ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Mecltsimizin 01 .10.2013 tarih ve 434 sayrlr kararr ile onaylanan Meydan Mahallesi,
26 pafta, 125 ada,49 parselde yaprlan 2365 nolu imar pianr degigikligine-askr sureii dahilinde
yaprlan itiraztn degerlendirilmesi yaptlmtg olup;

21.11.2013 tarih ve 7044 kayrt notu ditek9e; "Kabhya merkez imar ptan deoigiktidi igin
Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 49 parsel 01 .10.2013 tarihi ve 434 say t Bel;diy; Mectis
karan eki olup ilgili karar dogrultusunda tanzim edilen degigiklik nosu 2365 olan ve haien belediye
iyar plgn degi|ikligi asktsrnda ilan olunan parselimle ilgili karara itiraz dilekQemdir. Belediye
Meclisinin uerdigi karan 89 parselin itiraztyla geri ahnrp sehven yaptlan hatZ diye 6n gtkmam iptat
?lm.u.?tu.r Eg.er beni arnek gdsteren parselin yerinde komisyonunuzca incetenmesi oisaydt emsal
te.gkil .etmediQi ve s.izin vermig oldugunuz karann ne kadar dogru olduQu g1riilecekti. vitandag
olarak en tabii hakkrm olan itirazmr yaprp bu iki parselin yeriide inceienip, grkmasrz yap acak
binamrn yrllar sonra diQer evlerle aynr hizaya gelecek olmast bende y larci iki yan duvan
seyredecek olmam dolayrsryla sizlerinde bu konu hakkrnda ilerleyen zamanlarda vicdan azabr
gekmemeniz bakrmrndan konunun yeniden incelenmesini talep ediyorum. Sayg arrmta."
geklindedir.

29.03.2013 tarih ve 2004 kayrt notu dilekge ite Meydan Mahallesi, 26 pafla, 125 ada,49
nolu parselin 6n ve arka cephelerinde grkma yaprlmasr talep edilmigtir. Soz konusu parselde imar
planlna gore 16 m. derinligi olan, Bitigik nizam 6 kat, T2 lejandh alanda parselin guneyindeki imar
yoluna grkma yaprlmasrna yonelik olarak; "Parselin gUney On cephesindeki yaprligma, bu
b6lumdeki parsel cephe uzunlu$unun %'lik krsmrnda komgu 48 parseldeki tegekkule uygun olarak
I m. kapah Qrkma yaprlarak uygulanacaktrr. " plan notu duzenlenmesine yoneiix 233g no'iu imar
planr deOi9ikligi, Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 281 sayrlr kararr ile onaylanmrgtrr. 2338
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nolu imar planr deligikli$i 1910712013 tarihi ile 19/08/20'13 tarihleri arasrnda askrya grkarrlarak

yijrUrlUOe girmigtir. Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih ve 409 sayrlr kararr ile de, soz konusu
parselde yaprlacak binantn arka bahge bolumijnde 1 metre kapalt gtkma yaprlmasrna karar
verilmigtir.

Daha sonra bu bdlgede yer alan Meydan Mahallesi, 26 pafta, j25 ada,89 nolu parsele
iligkin olarak; 25.09.2013 tarih, 6035 kayrt nolu dilekge ile muracaat edilerek; aynr civardaki bagka
parselde verjlen Qtkma hakktntn 89 nolu parsele de verilmesi talep edilmigtir. Talep Belediye
Meclisimizin 01.10.20'13 tarih ve 434 sayrlr kararr ile degerlendirilmig olup; soz konusu dilekgede
belirtilen Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada,89 parselde grkma yaprlmasr talebi, uygun
gOrulmemlgtir. Aynt meclis karartnda ayrrca, sehven yaprlan hatadan dolayr Meydan Mahallesi, 26
pafia, 125 ada, 49 parselde Belediye Meclisimizin 04.06.20131281 ve 03.09.2013/409 tarih/sayrtr
kararlarrnrn (2338 nolu imar planr degigikliginin) iptal edilerek; s6z konusu alanrn imar planr
degigikli$inden 0nceki imar planrna getiritmesine y6netik 2365 nolu imar planr deoigikliOr,
onaylanmrgtrr.

Talep edilen konu yerinde de incelenmig olup;
Belediye Meclisimizin 01 .10.20'13 tarih ve 434 sayrlr kararr ile onaylanan Meydan Mahallesi,

26 pafta, 125 ada,49 parselde yaprlan 2365 nolu imar planr degigikligine askr suresi dahilinde
yaprlan itiraztn reddine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 24.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez, Parmakdren ve lnk6y Mahallesi, 3. TOKI alanr gUneyindeki 12.7 hektarlrk

alanda uygulama imar planr yaptmt konusunun mUzakeresi oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu
konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt Uzerinde gosterilerek bilgi
verilmesinden ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Parmak6ren ve lnkoy Mahallesi, 3. TOK| alanr guneyindeki 12.7 hektarhk
alanda uygulama imar planr yaptmt muracaatt incelenmig olupi

Parmak6ren ve lnkdy Mahallesi, 3. TOKI alanr guneyindeki 12.7 hektarhk alana ydnelik
1/5000 dlgekli naztm imar plant, imar planrna esas jeolojik-jeoteknik eti.idUn yapttnlmasr kaydryla,
Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih ve 109 sayrh kararr ile onaylanmrgtr.

Parmakoren ve inkciy Mahallesi, 3. TOKI alanr gUneyindeki 12.7 hektarhk alanda; imar
planrna esas jeolojik-jeoteknik etUdUn yaptrnlmasr kaydryla; Konut Alanlarr, Ayrrk nizam, TAKS:
0.25, E(KAKS): 1.00, Hmax: 12.50 m.( 4 kat); Belediye HizmetAtanr (idari-Ticari-Sosyo-Kulturet
vb. Tesisler), Serbest nizam, TAKS: 0.35, E(KAKS): 1 .05, Hmax: 12.50 m ( 3 kat); Sagtrk Tesisleri
Alanr, Serbest nizam, TAKS: 0.35, E(KAKS): 1.05, Hmax: 12.50 m.( 3 kat) tejandh atantar, pasif
yegil alan, gocuk bahqesi ve yol alanlarrndan olugan; "18. Madde imar uygulamasr yap madan
uygulamaya geQilemez." Plan notu bulunan 1/1000 6lgekli ilave uygulama imar planr ve .l/5000

dlgekli revizyon nazrm imar plantntn 3194 Savrh Kanun'un 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna oy
birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 25.MADDEsiNiN:
llimiz, merkez, Bolcek Mahallesi, 21.K.2 pafla,279 ada, 5 parselde imar planr degigikligi

konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazt ile komisyon raporunun
okunmasrndan, slayt Uzerinde gOsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan muzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Bdlcek Mahallesi, 21 .K.2 pafta, 279 ada, 5 parselde imar planr deoigiktiOi
muracaatt incelenmig olup;

f l Emniyet MirdUrlugU'nUn 25.11.2013 tarih ve 46498 sayrh yazrsr etud edilmigtir.
Bdlcek Mahallesi, 21 .K.2 palta, 279 ada, 5 parselde rmar planrnda Polis Hizmet Merkezi

Alant, Hmax: 12.50 metre lejandh alan bulunmaktadrr. Soz konusu alanrn kullanrm karanntn Kamu
Konutu Alanr, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Ayrrk nizam 4 kat, Hmax: 12.50 m. olarak duzenlenmesine
y6nelik imar plani de!igikli!inin 3194 Sayrlr Kanun'un 8/b maddesi uvannca onaylanmasrna oy birligi
ile karar verildi.

GUNDEMiN 26.MADDEsiNiN:
ilimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 adada nazrm imar olanr degigikligi

konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazr ile komisyon raporunun
.t..
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okunmastndan, slayt Uzerinde g6sterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mtizakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, '135 pafta, 788 adada nazrm imar planr deSigikligi
mtrracaatr incelenmig olup;

Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 280 sayrh kararr ile, Hamidiye Mahallesi, 135
pafta, 788 ada, 1-2-3-4-6 parseller bolgesinde imar planrnda Park lejandlt alanda Su Deposu Alanr
ve yol alanr dUzenlenmesine y6nelik 1/5000 6lgekli nazrm imar planr degigikligi, Koruma Bclge
Kurulu'nun uygun gormesi kaydryla, onaylanmrgtr. Soz konusu Belediye Meclis kararrnrn ve imar
planr degigikliginin iptal edilerek,

Soz konusu alantn daha 6nceki imar plantna getirilmesine;

Defterdarlrk Milli Emlak MUdi.rrlirlu'nUn 20.11 .2013 tarih ve 7211 sayrlr yazrlarrda etUd
edilmig olup;

Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 ada, 2-3-4 parsetler b6lgesinde imar planrnda park
lejandh alanda incik Suyu Arrtma Tesisi le,jandh alan dalzenlenmesi, 135 paftanrn gUneybatt
bcll0munde a!aglandtrtlacak alan b6lgesinde park alanr duzenlenmesine y6nelik 1/5OOO olgekli
nazrm imar planr deQigikliginin Koruma Bdlge Kurulu'nun uygun g6rmesi kaydryla 3,194 Sayrtr
Kanun'un 8/b maddesi uyannca onaylanmastna oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 2T.MADDEsiNiN:
llimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 adada uygulama imar planr degigikligi

konusunun mttzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun
okunmastndan, slayt irzerinde gOsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 adada uygulama imar planr degigikligi
muracaatr incelenmig olup;

Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 307 sayrl kararr ile; Hamidiye Mahallesi, 135
pafta, 788 ada, 1-2-3-4-6 parseller bolgesinde imar planrnda Park lejandlt alanda Su Deposu Alanr
ve yol alanr duzenlenmesine yonelik 1/1000 olgekli uygulama imar planr degigikligi, Koruma Bolge
Kurulu'nun uygun gormesi kaydryla, onaylanmtgtt.

Soz konusu Belediye Meclis kararrnrn ve imar planr de$igikli$inin iptal edilerek; s6z konusu
alanrn daha dnceki imar planrna getirilmesine;

Defterdarhk Milli Emlak MiidUrlU$ir'nun 20.11.20131arih ve 7211 sayrl yazrlanda etird
edilmig olup;

Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 ada, 2-3-4 parseller b6lgesinde imar planrnda Park
lejandh alanda lncik Suyu Arrtma Tesisi lejandlr alan dUzenlenmesi, 135 paftanrn gUneybatr
bdlUmunde a0aqlandrnlacak alan bOlgesinde park alanr dUzenlenmesine yonelik 1/1000 olgekli
uygulama imar planr de$i$ikliginin Koruma Bdlge Kurulu'nun uygun gormesi kaydryla 3194 Savrh
Kanun'un 8/b maddesi uyannca onavlanmastna oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 2S.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez, lnkoy ve Lala Hiiseyin Paga Mahallelerinde 1/1000 Uygulama imar Planlnda

Rekreasyon Alantnda imar planr degiSikli0i konusunun mUzakeresi oldu0unu belirten Meclis
Bagkant bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt uzerinde gosterilerek bilgi
verilmesinden ve yapllan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz, merkez, inkdy ve Lala Htjseyin Paga Mahallelerinde 1/1000 Uygulama imar Planrnda
Rekreasyon alanrnda lmar Planl degigikligi dosyasr incelenmig olup;

lnkdy ve Lala HUseyin Paga Mahallesinde yiirUrlUkteki 1/1000 Uygulama lmar Planrnda
RekreasyonAlant E:0.10lejandL Ug adet sahanrn birlegtirilerek, Rekreasyon ve KUltur Tesisleri
Alant E. 0.10 olarak dUzenlenmesi, " Rekreasyon ve K[iltiir Tesisleri Alanlannda; Botanik Bahgesi,
Rekreasyon, DoQal Park, Piknik Alant, AQaglandrnlacak Alan, Kiilt}r Park, AgaQ Mi.izesi, Spor
Alanlan, Qocuk Parklan, YAriiyAS Yollan, Sera Alanlan, Meydan, Hobi Evi ve BahQesi, Tematik
Bahgeler, Qocuk Uygulama ve Egitim Alanlan, Are m Alanlan, Konaklama Alantan, lskeleter,
Balrkgrlrk Alanlart, Yol Alanlan, KAftLlr Alanr, Arboretum, Parklar, Qocuk Oyun Alanlan, Satt$
Birimleri, BUfe, Restaron, idari Bina, Dantgma Binas, Gi)venlik Bina*, Kaya Bahgesi,

./..
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Arkeoparklar, Pergolalar, Otoparklar, Panaroma Mtitzesi, Sergi Salonu, gocuk KaltAr Adas, Killtlr
Vadisi, Sanayi Miizesi, kr Kahvesi, Bak teraslart, Qocuk Uygulama ve Egitim Qiftligi, kdpriller,
rezerv alanlar, Ezop Masal adag v.b tesisler yap abilir, parselasyon i$lemleri yaptlmas halinde,
minimum parsel cephesi 20 metre , minimum parsel derinligi 50 metre, minimum parsel
bayi)klaQit 3.000 m2 dir." plan notunun ilave edilmesi yonlerindeki imar planr degiqikli0inin 3194
Sayrh Kanun'un 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna:

Plan degigikliginin kesinlegmesine mUteakip, bu alanlartn 5 yrlltk Kamulagttrma
Programrnrn 2014 ytt dilimine ilave edilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 29.MADoESiNiN:
llimiz, merkez, Perli Mahallesi Katr Atrk Bertaraf Ek Tesisleri alanr mevzi ilave imar planr

yaptmt on izni verilmesi konusunun mUzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazt
ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt iizerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Perli Mahallesi, Katr Atrk Bertaraf Ek Tesisleri Alanr Mevzi-llave imar planr
yaprmr dn izni miiracaatr rncelenmig olup;

Yururlukte bulunan Perli Mahallesinde J24aO7 a - J24a07b paftalarda, imar Planrnda Katr
Atrk Bertaraf TesisleriAlanr, Katr Atrk Bertaraf Ek TesisleriAlanr, Katr Atrk Bertaraf Ek Tesisleri
Rezerv Alanlafl nrn gevresinde batr, kuzey ve gtrney ydnlerinden yaklagtk 300 metre kadar, doou
y6ntrnden kadastral yol srnrrr esas altnarak "Ka Atrk Beftaraf Ek lesls/erl " olarak, idaremrzce
imar planlarrna esas jeolojik - jeoteknik etUdlerin yaptrrrlmasr, 18 adet Kurum ve Kuruluglardan,
Ktrtahya ili Yerel Yonetimler Katr Atrk Bertaraf Tesisleri Yapma ve lgletme Birliginden gortrg
ahnarak Mevzi llave lmar Planr yaprmr on izni verilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 30.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tatih 412 saytlt kararryla uygun gdrUlen Andtz-Geven

Mahallerinde imar Planrnda Askeri Bdlge aynlmast, KUtahya Hava Er E0itim Tugayr Alanr
iqerisinde kalan alanda Askeri Tesisleri butunleyecek tesislerin planlamast konusunun mUzakeresi
olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmastndan, slayt
uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03.09.2013 latih 412 sayrlr kararryla uygun gorulen Andtz-Geven
Mahallelerinde imar Planrnda Askeri Bolge aynlmasr, Kutahya Hava Er Egitim Tugayr Alanr
igerisinde kalan alanda Askerr tesisleri bUtUnleyecek tesislerin planlamasr konusu gOrUgulmug
olup;

Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih 412 say karartyla uygun gortrlen Andtz-Geven
Mahallelerinde lmar Planrnda Askeri Bolge aynlmasr, Kutahya Hava Er E$itim Tugayr Alanr iQerisinde
kalan alandaAskeri tesisleri bUtUnleyecek tesislerin planlanmasr ile ilgili Meclis karart 11.09.20'13 tarih
5696 sayrh yazr ile Valilik Makamrna iletilmistir. Milli Savunma BakanlrQtntn Kutahya Valiligine
13.11.2013 tarihinde yazmrg olduklarr yazrlarrnda ise; "Ktitahya ili Merkez ilgesinde Andrz ve Geven
Mahalleleri arasrnda bulunan imar Planrnda AskeriAlan olarak ayrrlan yaklagrk 1000 d6nUmltik alanrn
Hava Kuwetleri Komutanlr0rna tahsisli bir arazi olmadrQr, bolge igindeki parsellerin gahrs ve hazine
mtrlkiyetinde oldu0u, bolgeye askeri birlik konuglandrnlmamasr durumunda gahrs arazileri ile ilgili
olarak kamulagtrrmasrz el atma davalarrnrn agrlabllecegi aynca soz konusu araziye ihtiyacrnda
olmadr0r, Hava Er E$itim Tugay Komutanlgr ve tel drgtistr iginde bulunan, Kiltahya Belediyesinin 412
sayrlr Meclis kararrnda "EQitim Tesisleri Alani'olarak aynlan, yaklagtk 2000 danumluk arazinin ise;

Hava Er Egitim Tugay Komutanltgt arazisinin bir ksmtnt olugturmat ve birlik arazisinin
b finleyici olmas,

igerisinde yangtn eQitim alant ikmal ve istihkam HEK alanlan olmag,
Alanrn Egitim maksatlt kullanrlmag,
Mevcut imar Plannda halihaztrda Askeri Alan olarak gorUnen alantn mevcut haliyle

korunmastn t n uygun olacaQ r,
Aynca ileriki y larda Hava Er EQitim Tugay KomutanltEtntn bang ve gerginlik

durumlanndaki ihtiyaglan dogrultusunda kullantlmaanrn planlanmas nedenleriyle, imar plantnda
askeri alann bir b1fumln n starusfn n degigtiilerek EQitim Tesisleri Alant olarak ayrtlmastntn
uygun olmayacagt, KAtahya Belediye Meclisinin almrg oldugu 03.09.2013 tarih ve 412 sayit
karanntn iptal edilmesinin ve mevcut imar plantndaki Askeri Alan afus0ni.in devam etmesinin
υygυ r2 o′acaσ′deOerlendlrrlmeκ redrr “§ek‖ ndedir
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Bu dogrultuda Belediye Meclisimizin 03.09.2013 ta(ih 412 sayrh kararryla uygun gorUlen

Andrz-Geven Mahallelerinde lmar Planrnda Askeri Bolge ayrrlmasr, KUtahya Hava Er Egitim Tugayr
Alanr igerisinde kalan alanda Askeri tesisleri butunleyecek tesislerin planlanmasr ile ilgili olarak
03.09.2013 latih 412 sayrh Meclis kararrnrn iptal edilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 3I.MADDESiNiN:
Belediye Mec simizin 03.09.2013 tarih ve 416 sayrl karannrn tashih edilmesi konusunun

mtrzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

KUtahya KUltUr ve E$itim Vakfr adrna Bagkan Adnan DA$DEMIR, 4259 sayrlr dilekge ile
Belediyemize bagvurarak; mUlkiyeti Vakrflarrna ait olan ilimiz Bolcek Mahallesi, 186 ada, 3 parsel
numaralr tagrnmazrn, mulkiyeti Kutahya Belediyesine ait olan llimiz Bolcek Mahallesi, 3975 ada,
30 parsel numaralr tagrnmazrn 3841,00 m2.lik krsmr ile de0er farkr gozetmeksizin bagabag takas
edilmesinin Belediye Meclisinin 03.09.201 3 iarih ve 416 sayrh karan ile uygun gOrUldUlUnU, ancak
soz konusu kararda Bolcek Mahallesi 186 ada, 3 parsel numarah tagrnmazrn mulkiyetinin Kutahya
KUltur ve Egitim Vakfr yazrlmasr gerekirken sehven Adnan DASDEMIR olarak yazrldrgrnr bu
yanhglr!rn dUzeltilmesini talep etmigler, konu incelenmig olup, s6z konusu tagrnmazrn mtjlkiyeti
Kutahya Kultur ve E0itim Vakfr'na ait oldu0undan dolayr;

Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih ve 416 sayrlr kararrnda sehven yazrlan "Miilkiyeti
Adnan DA$DEMIR 'e ait olan BOlcek Mahallesi, 21 .L.4 pafta, 186 ada, 3 parsel numaralt
tagnmazn.. .." krsmrnrn "Millkiyeti Kiitahya Kiiltilr ve Egitim Vakft'na ait olan Bdlcek
Mahallesi, 21.L.4 pafta, 186 ada,3 parsel numaralt tagtnmaztn..... " olarak tashih edilmesine
oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 32.MADDESiNiN:
ilimiz, Parmakoren Mahallesi 3583 ada,1 (3009) parsel numaralr tagrnmazrn

kamulagtrrrlmasr konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yaztntn
okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Mahalle olan kdylerimizden biri olan Parmak6ren Mahallesi, Toplu Konut Alanr ile
Dumluprnar Universitesi arasrndaki b6lgede, Tavganlr Karayolunun kuzeyinde bulunmaktadrr.

Ayrrca, gevresinde Uydukent 1. Etap ile 2. Etap alanlan belirlenerek planlan yaprlmrgtrr.
Hem Parmak6ren Mahallesi srnrrlarr igerisinde hem de gevresinde imar planlannrn bir

butunluk az etmesi amaoyla yaprlan gahgmalar hrzla devam etmektedrr.
i miz Parmakdren Mahallesi 3583 ada, 1 (3009) parsel numaralr tagrnmaz, Belediye

Meclisimizin 02.08.2013 tarih ve 361 sayrlr kararr ile onaylanan 1/1000'lik imar planrnda krsmen
yola krsmen de park alanrna tahsisli olup, plana gore yolun agrlabilmesi (Sankrz Caddesi'ne
baglanan yol genigleyecektir) ve park alanrnrn dUzenlenebilmesi igin s6z konusu tagrnmazrn
294214650 sayrlr Kamulagtrrma Kanunu hirkumlerine gore kamulagtrrrlmasr gerektiQinden;

Agagrda mahalle, ada, parsel bilgileri ve kamulagtlrma maliyeti belirtilen tagrnmazda
yaprlacak iglemlerin, Meclisimizce tespit edilen 6ncelik srralanna gore yaprlmak Uzere 01 .0'1 .2013
tarihinde baslayrp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yrllrk imar programrnrn 2014 y
dilimine ilave edilmesine oy birligi ile karar verildi.

1-5 Yrllrk imar programrnrn
a-Program numarasr :Ek
b-BaglangrQ Tarihi :01 .01 .2013
c-Bitig Tarihi .31.12.2017
Toplam Maliyeti : 6.381 ,60 TL

Senelere gore yaprlacak iglerin bedel taksimatr
2013 yrh: -
2014 ylt:6 381,60 TL
2015 yrh: -
2016 yrh: -
2017 yh: -

2-Yaprlacak rglere gdre 6denekler
Kamulagtrrma: 6.381,60 TL
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ざ

、゛

“



8

囀
ｏ

Ｓ

Ｎ Konusu Yen Y Bedel(TL)

1 Kamulagttrma
Parmakoren l\4ahallesi, 3583 ada, 1(3009) parsel
numaralt tagtnmaztn kamulagttfllmast (lmar plantna gore
yola ve parka tahsisl)

2014 6381,60 TL

GUNDEMiN 33.rvrADDEsiNiN:
ilimiz, merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 12g pa'fta, g15 ada,1o parser numarall 1411,30

m2 lik tagtnmazda bulunan mtllkiyeti Belediyemize ait olan 625128226 (31,25) hissenin eQitim ve
60retim hizmetlerinde kullantlmak uzere Milli Egitim Bakanhgr'na tahsis edilmesr konusunun
muzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yizrnrn okunmasrndan ve yaprlan
mtrzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

, KLitahya ll Ozel ldaresi lmar ve Kentsel lyilegtirme Mirdirrlugu'nun, 22.11.2013 tarih ve 750-
9756 sayrlr yazrsrnda; llimiz Yrldrnm Beyazrt Mairallesi 12g pafta, sis aoa, 1 nolu parsel numaralr
taglnmazln GUlsen ve Birsen GUZEN tarafrndan okul yaprmr igin ll Ozel idaresine 30.04.2013 tarihinde
baorg yaprldlgr, bahse konu tagrnmazrn imar planr doQiultusunda ifraz, tevhid ve yola terk iglemleri
sonucunda 128pafta,815 ada, 10 parsel numaralr 1411,30 m2.lik tagrnmaz oldugunu ve bu
l$lnln?1da Belediyemizin de hissesi butundusu betirtitmig, bu nedente Betediyeriize ait otan
625128226 (31,25 m2) hissenin egitim ve o0retim hizmetlerinde kullanrlmak tizere Milli Egitim
BakanLSr'na tahsisinin yaptlmast talep edilmig ve konu incelenmig olupl

llimiz Yrldrnm Beyazrt Mahallesi 12a pafta, 815 ada, 10 pirsel numaralr 1411 ,30 m2.lik
tagtnmazda bulunan mUlkiyeti Belediyemize ail olan 625128226 (31 ,25 m2) hissenin egitim ve doretim
hizmetlerinde kullanrlmak tlzere Milli E$itim BakanL!r'na tahsis edllmesine'oy birligi ile-karar verildi.

GUNDEMiN 34.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Alayunt Mahallesi, Qomar Mevkiinde bulunan 32g1 ada, g parsel numaralr

(eski parsel no:2358) tasrnmazrn organize sanayi Bolgesi ruzel KigiliOi adrna devir edilmesi
konusunun mLlzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudikiyazrnrn okunmaslndan ve
yaprlan mi..lzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kutahya organize Sanayi Bolgesi y6netim Kurulu Bagkan|gr (organize sanayi Bolge
MUdUrlu!U'nun)'nrn 08.10.2013 larih ve 822 sayrlr yazrlarr incelenmig olup;

. . . . soz konusu, Belediyemiz mulkiyetinde bulunan, ilimiz, merkez Alayunt Mahallesi, Qomar
Mevkiinde bulunan 3281 ada, 8 parsel numaralr ( eski parsel no: 235g) tagrnmazrn, satr$, devir,
trampa, takas vb. gekilde tasarruf geklinin belirlenmesi, Fiyat Tespit Komisyonu,nun
olugturulmast , gerekli olan gartname, sozlegme ve protokollerin hazrrlanmisr ve imzalanmasr ve
bu alan ile ilgili ttrm konularda Belediye Bagkanr'na ve Belediye Encumeni'ne yetki verilmesine oy
birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 35.MADDES|NiN:

. . . Belediyemiz sosyal resisteri iginde bulunan D.160 nolu blogun ll Emniyet MudurluOu,ne
tahsisi konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn
okunmaslndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ll_Emniyet MudUrlugu 25.11.2013 tarih ve 0464d9 siyrh yazrlarr ile Sosyat Tesister iginde
bulunan D-160 nolu blolun ll Emniyet Mudtirlu0u yeni hizmet binasr yaprhncaya kadar gegici
olarak E_mniyet MudUrlUgU'ne tahsis edilmesi y6ntindeki talepleri incelenmig oiup;

sosyal resislerde bulunan D-160 nolu blogun il Emniyet Mudurluguhe 5393 Sayrh
Belediye Kanunu'nun T5.maddesinin (d) frkrasr uyannca, soz konusu yerde dogal dokuyu
bozmadan, gerekli olan tum tamirat, tadilat, bakrm-onarrmlarda ilgili kurumlardin gerekii onay ve
izinlerin altnarak yaptlmasrna, yaprlacak masraflarrn kendilerince kargrlanmasrna ie kullanlmdan
dogan gerekli abonelik, yangrn sigorta vergisi,elektrik, su, vb. gibi giderlerinin kendilerince
kargtlanmast, her titrlu sorumlulugun kendilerinde olmasr kaydr ile fYeni hizmet binasr ingaatlntn
tamamlanmastna kadar) hizmet binast olarak gegici kullanrm hakkr verilmesine,

Kullanrm suresi sonunda kullantmdan dogan eksiklik ve mahsurlarrn giderilerek
Belediyemize teslim edilmesine,

Bu konularda gerekli protokolleri hazrrlamaya, imzalamaya v.b.gibi konularda da Belediye
Bagkanr Mustafa iqR'ya ve Belediye Enctrmeni'ne yetki verilmesine oy-Oil.tlgi ile karar verildi.
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GUNDEMiN 36.MADDESiNiN:
Belediyemize ait Sosyo-KultUrel Merkezler, Bilgi Evleri vb. yerlerde bulunan uygun yerlerin

muhtarlrk burosu olarak degerlendirilmesi konusunun mUzakeresi olduounu belirten Meclis
Bagkanr bu konudakr yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu
vei

Belediyemize ait Sosyo-Ktrlturel Merkezler, Bilgi Evleri vb. yerlerde bulunan uygun yerlerin
muhtarltk birrosu olarak Mahalle Muhtarhklarrna 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun T5.maddesrnin
(d) frkrasr uyannca, soz konusu yerde gerekli olan tUm tamirat, tadilat, bakrm-onarrmlarda
kurumumuzdan gerekli izinlerin ahnarak yaprlmasrna, yaprlacak masraflann kendilerince
kargrlanmasrna ve kullanrmdan dogan gerekli abonelik, yangrn sigorta vergisi ,elektrik,su, vb. gibi
giderlerinin kendilerince kargrlanmasr, her tUrlU sorumlulu0un kendilerinde olmasr ve Belediyemiz
tarafrndan talep edilmesi halinde bogaltrlmasr kaydr ile gegici kullanrm hakkr verilmesine;

Kullanrm sUresi sonunda kullanrmdan dogan eksiklik ve mahsurlarrn giderilerek
Belediyemize teslim edilmesine,

Bu konularda gerekli protokolleri hazrrlamaya, imzalamaya v.b.gibi konularda da Belediye
Ba$kanr Mustafa IQA'ya ve Belediye Enctimeni'ne yetki verilmesine oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN 3T.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez, 30 Alustos Mahallesi, 21OB ada,2 ve 3 nolu parsel alanlarrnda imar planr

degigikligi konusunun mirzakeresi oldugunu belirten Meclis Eagkanr bu konudaki yazrnrn
okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, 30 Agustos Mahallesi, 2108 ada,2 ve 3 nolu parsel alanlarrnda imar planr
degigikligi muracaat dosyasr incelenmig olup,

30Agustos Mahallesi, 2108 ada, 2 ve 3 nolu parsel sahalannda; y0rUrl0kteki uygulama ve
nazrm imar planrnda E=1.00, hmax: 6.50 metre, ticaret alanr, yol sahasr lejandlan bulunmaktadrr.

lmar planr degigikligi teknik inceleme ucretinin o/o 50 sinin askrdan once alrnmasrndan
sonra, ll Saghk MudUrlUgUnden uygun gdrugun altnmast, kayttlanyla; soz konusu 2 ve 3 nolu
parsel sahalanndaki ticaret lejandrnrn "Ozel SaQhk Alanr" lejandrna d6nUgtUrUlmesine iligkin nazrm
ve uygulama imar plant deoigikliklerinin 3194 Savrh Kanun'un 8/b maddesi uyarrnca onavlanmasrna
oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 3S.MADDESiNiN:
Yoncah, 50.K.1.D pafta, 206 ada, 16 parselde imar planr degigikligi konusunun muzakeresi

oldugunu belirten Meclis Ba$kanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Yoncalr, 50.K.1.D pafta, 206 ada, 16 parselde imar planr degigikligi
konusunun daha detaylr incelenmek Uzere imar ve Bavrndrrlrk Komisvonu'na havale edilmesine oy
birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 39.MADDESiNiN:
Mulkiyeti Belediyemize ait ilimiz,inkdy Mahallesi 39 pafta,5231 parsel numaralr ta$rnmaz

irzerinde yap-iglet-devret modeli ile terminal oteli yaprmr ve igletilmesi igi ile ilgili Ali ihsan
OZDEMIR'in talebinin gorUgUlmesi konusunun mitzakeresi,

Mulkiyeti Belediyemize ait olan, ilimiz inkciy Mahallesi, 39 pafta, 5231 parsel numaralr
taqrnmaz Uzerinde yap-iglet-devret modeli ile terminal oteli yaprmr ve igletilmesi ile ilgi olarak,
10.10.2011 tarihinde sOzlegme imzalanmrs ve 25.10.2011 tarihinde yerteslimi yaprlmrg olup ingaat
sirresi 2 yrl olarak belirlenmigtir.

ihaleyi alan Ozel Etap 43 Eoitim ve OOretim Hizmetleri Otomotiv lng. Tar .Hayv. Tur .San ve Tic.
Ltd.$ti. adrnaAli insanOZDEMiR,01.10.2013tarihli dilekge ile Belediyemize bagvurarak; s6z konusu
tag,nmazm ruhsat iglemlerinin yarg,ya tagtnd,gtnl bir an 6nce ingaat,n tamamlanmas, amac,yla
konsersuyum ve y klenici firma ortakhk gekline izin verilmesini, insaat s resinin yer
tesliminden sonra gegen zaman kayb, giiz iSntne ahnarak uzat lmas,nt ve devam etmekte olan
hukuki davadan kars,ltkl, olarak feragat edilmesi durumunda ingaat ruhsattn,n yapt denetim
kanunu gergevesinde almak istediklerini belirtmig, buna istinaden Belediye Meclisimizin 01 .11 .201 3
tarih ve 493 sayrl kararrnda " hukuki s,recin devam etmesi nedeniyle, bu s recin
tamamtanmas,ntn beklenilmesi, gtkacak mahkeme karan sonucuna gOre konunun yeniden
degerlendirilmesi, Sartname hAkAmbrinde yer alan ingaat s resinin bitmig olmast sebebiyle
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tahahhuk eden ve edecek kira bedellerinin ahnmaya devam edilmesi " uygun gorulmustur.
Ozel Etap 43 EUitim ve Ooretim Hizmetleri Otomotiv ln9. Tar. Hayv. Tur. San ve Tic. Ltd. $ti. adrna Ali

lhsan OZ.DEMIR, 4324 sayfi dilekge ile Belediyemize bagvurarak; "ihalesini aldd,, miilkiyeti Belediyemize
ait olan llimiz lnkby Maha esi, 39 pafta, 5231 parsel numarah tag,nmaz
tizerinde yap-iglet-devret modeli ile yap acak olan terminal oteli insaau ile ilgili olarak daha 6nce
verdidi dilekgesinde, " sdz konusu iniaafi kendi finansman gAciiyle yapamayacadtn,, Konsorsiyum
segenedi ve ekonomik durumu iyi ikinci bir ortakla ingaat,n daha Oabuk yaptlarak Kuhhya'ya
Razandnlacag,nt belirttigini, her tii A iyi niyetle hukuki s[recin bitmesini beklemeden imar kanunun
26. Maddesine g6re kendisine y klenen kAlfetlere ralmen devam etme niyetinde oldugunu, ancak
dilakiesine istinaden ahnan Belediye Meclis karanna gi)re ganfiik cezantn konu oldugunu,
dilek7esini verdigi tarihte fesih karannm al,nmry olmas halinde bu cezann s6z konusu
olmayacaEnt" belirtmig, Ou gart/ar dogrultusunda 30.09.2013 tarihi itibariyle s6zlegmesinin fesih
edilmesini, 01.01 .2013 tarih ve 493 saytu Belediye Meclis karann,n yok say,lmasnt taleb etmig ve talep
incelenmig olup;

llimiz lnkoy l\4ahallesa, 39 pafta, 5231 parsel numaralr tagrnmaz uzerinde yap-iglet-devret modeli ile
terminal oteli yaptmt ve igletilmesi igini alan Ozel Etap 43 Egitim ve Ooretim Hizmetleri Otomotiv lng. Tar
.Hayv. Tur.San ve Tic. Ltd.gti. ile yaprlan sozlegmenin, 30.09.2013 tarihinden gegerli olmak izere rizaen
feshine oy birligi ile karar verildi.

GUNOEMiN 40.MADDESiNiN:
llimiz, merkez,lnkOy mevkii TOKI-3 alanrnda Toplu Konut ldaresi bagkanlr0r tarafrndan yaplan 2-1 konutlardan

OY-20,OY-21,OY-22,DY-23 bloklardaki 64 adet konutlardan l6adedinin satrsr konusunun mUzakeresi oldugunu belirten
Meclis Ba$kanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan miizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez,lnkdy mevkii TOKI-3 alanrnda Toplu Konut ldaresi Baskanlr0r tarafrndan yaplan 2+1 Konutlardan
DY-20, DY-21 , DY-22, DY-23 Bloklardaki 64 adet konut Belediyemiz adrna tahsisli olup;

Kentsel DdnUgiim Kamulagtrrma galrgmalannda uzla$ma kargrl0r verilmek amacryla alrnan bu konutlardan,
zemin katlarda bulunan '13 (onUq) adet konutun engelli vatandaSlaflmrza ve engelli vatandaglaflmrzrn aile fertlerine
2886 SayrI Devlet Ihale Kanunu hUkUmlerine gore satrgrnrn yaprlmasrnai

Satrg bedel ve gartlannrn belirlenmesi, gerekli protokol ve sOzle$melerin hazrrlanmasr, imzalanmasr vb.
konularda Belediye Bagkanrna ve Belediye Encumenine yetki verilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNoEMiN 4I.MADDESiNiN:
llimiz, merkez,Bolcek Mahallesi 3514,3515,3286,3288 nolu parsellerde sosyal ve kulturel tesis alanr

ilave-mevzii imar planr yaprmr konusunun muzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaka yazrnrn
okunmaslndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez,Bolcek Mahallesi 3514,3515,3286,3288 nolu parsellerde sosyal ve kulturel tesis alanr
rlave-mevzii rmar planr yaprmr konusunun daha detayl incelenmek uzere lmar ve Bayrndrrlk Komisvonu'na
havale edilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 42.MADOESiNiN:
Belediye Katt Attk Tarifesinin revize edilmesi konusu Gundemin 3.maddesi ile birlegtirilerek

gorUgUlmUg ve karara baglanmrstrr.

GUNoEMiN 43.MADDESININ:
llimiz pazar yerlerinde bulunan kapalr dukkanlardan 2014 yir,],da alrnacak bedellerin tesprt edilmesi

konusu G0ndemin 3.maddesi ile birle$tirilerek gorugulmug ve karara baglanmtgttr.

GUNDEMiN 44.MADDESiNIN:
llimizi temsil eden Kritahyaspor Kulubune veAmator Spor Kuluplerine yardrm yaprlmasr konusunun

muzakeresi olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki onergenin okunmasrndan ve yaptlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

B0lgesel ligde gampiyonluk mUcadelesi veren ve ilimizi temsil eden Kutahyaspor Kul0bumuze acil
ihtiyaglaflnr kargrlamasr ve gampiyonluk mucadelesinde Belediyemizinde katkrsr olmasr amacryla 50.000.-TL
maddi yardrm yaprlmasr ve aynca Belediye srnrrlarr iginde bulunan Amator Spor KlUplerimize de ihtiyaQlannr
karSrlamalan igin 50.000.-TL. Maddi yardrm olmak uzere toplam 100.000.-TL. maddi yardtm yaprlmasr
yoniinde meclis Uyelerimizin vermig oldu!u onergenin, Belediye Meclisimizin 02.12.2011 tarih ve 513 saytlt

igin olugturulan Spor Komisyonu'na havale edilmesine oy birligi ile karar verildi.
tamamlandrgrnr belirten Meclis Bagkanr a|nan kararlafln hayrrlt olmastnt

temenn eder%,oyder, misafirlere tegekkur edip oturumu kapattr.
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