
Belediye Meclisimiz 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agaOtdaki gijndem
maddelerini gorusmek Lizere 1. donem 5. olagan toplantrsr 1 birlegim, 1. ve 2. oturumunu'oiloglzo t + sRLtgtinLi saat: 18.00'de- Berediv" p?ggl,.[1Tls_,!|laoGLU'nun BagkanrrQrnda, Berediye Kr.irtur sarayr
Me-clis Salonunda.. Uyeterden;.1 -MEHMET OZDOGAN,2-NURi QETiN,
3-GALIP 9ULTEKIN, 4.CAFER CiHAT CEYLAN,s.BANU AKALJNO6LU,6-OMER FARUK DURIVIAZ, 7-
HALiT 06UZATAMN,S-MUSTAFA AYDIN,9-FATIVA GUL,1b-FURKAN YILMAZ,l1-MEHMET NACI
PEKCAN,12-PINAR AKBULUT,l3-SELiIV DURMAZ,l4-JBRAHIM YACAN,15-MUHAMMED iKBAL
GUNDEM 16-$ULE UYKUN,17-SALIH OZDEN,18-ENVER rnOOCnN,rg-ezirvre r.run-e-xrns
AXAL]N,2O.AHIVIET ULUCA,21-SERDA BAL YILDIZ,22-NEDiM DELEN,23-CEMALAYDIN. 24-EROL
MERCAN,25-MUSTAFA ERoL, 26-HALiL iBRAHIM DoGLARLtocLU, iz-nr-i xonkrr,rn2;rn igrirakteri ite
yaptr.

Qo$unlugun bulunduQunu belirten Meclis Bagkant oturumu agtt.

5393 saytlr Belediye Kanunun 49.maddesinin 2. frkrasr gereli "Birim Mtidi.irliigii ve UstUydnetici kadrolarlna yaptlan alalralar ilk toplanttda Belediye MJclisinin bilgisineiunulur,,
hukmune istinaden Yazt lgleri MudUru Hidayet TOKUL'un eme-kli oldugunu ve ye-rine Sevda RRSLnlt'rn
gorevlendirildi0 ini meclise bitgi verdi.

.. lzin aitet<geleri olduQunu belirten Meclis Bagkanr. Meclis Uyelerinden Ebubekir ERDOGMU$.
Merve OZQINAR GUL, Ramazan YlLDlRlM,Yusuf SOXtrleMin izin Oitelfeterrnin oXrnma.,nOan 

"on6izinli sayrhp sayrlmamalannr oya sundu ve izinli sayrlmalanna oy birliOi ile karar verildi.

Iileclis Bagkanl gundeme ilave edilmest istenilen onergeler oldugunu belirterek, onergeleri tek tek
okudu vel

Srrasryla gUndem maddelerine gegildi.

. Meclis Bagkanr gundeme ilave edilmesi istenilen 6nergeler oldu$unu belirterek, 6nergeleri tek
tek okudu ve;

-ilimiz, merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafla,222 ada,27 parselde imar planr degigikligi,
-llimiz, merkez, Maltepe Mahallesi, 72 palta,5o2 ada dogusunda imar planr iregigirri!i,
-llimiz, merkez, Gaybiefendi Mahallesi, 40 41 pafta, 229 nolu adada imar ptan ioLgrg-iktigi,
-llimiz merkez, lnkoy JVlahallesi, 29-32 pafla,53g3 nolu parselde imar planr oegigiliti!i, -
-llimiz, merkez,Qalca Mahallesinde bulunan ve Belediyemize tahsisli Qalca Uaiallesi ZSO+parsel, 2508 parsel,2524 parselde bulunan tagtnmazlarrn irtiiak hakkr konusu,
-Destek Hizmetleri MudurlugUmUzce Belediyemiz hizmetlerinde kullanrimak uzere 2 (iki) adet

ekskavator ig makinasr ile 3 (uq) adet yer dorsesi ve Ulagrm Hizmetleri Mudgrlugumuz bUnyesrnde
kullanrlmak uzere 1 (bir) adet gekici kurtarrcr aracrn alrnmasr konusunun muzak-eresi

-ilimiz Merkez lnkoy Mahallesi, 5333 parsel numarah ta$rnmazrn tahsis edilmesi,
. -Belediye ve mUcavir alan stntrlartmtz igerrsinde imarlr yapr ruhsatl alacak vatandaglardan

(Yapr/iskan) 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 23.Maddesine gore TeknikAltyapr bedeli (Su Kanatizasyon)
her bir parselin yoldaki cephesine gore alrnacak bedelin muzakeresi,

-llimiz, merkez, Bolcek Maha esi, J23bo9b2b pafta, 3980 ada, 144 parselde imar ptanr
de$igikligi,

-Hisar gevresi ile parklann cadde ve sokaklann temizligi,
-KUtahya nUfusu ve milletvekili sayrsr,
- Ozel halk otobusleri hakedigleri ve toplu tagrma ucrefleri,
-ilimizdeki totem tabelalar, konularrnrn g0ndeme ahnmalaflna oy birligi ile karar verildi.
Srrasryla gundem maddelerine geQildl.

GUNDEMiN I.MADDESiNiN:
Ekim Ay Meclis toplant1 90nunttn beli‖ enmes konusunun muzakeresl olduounu belirten Meclis

Baqkanr bu konudaki yazinln okunmaslndan veノ apllan muzakerelerden sOnra konuyu oya sundu vel
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haftasr, ayrn ve haftanrn durumuna gcire Salr g nleri olmamasr durumunda Pergembe gUnleri
yaprlmasr" geklinde karar alrnmrs olup; 2

Ekim Ayr Meclis toplantrsr 02.Ekim. PER$EMBE giinir ne denk geldiginden, ertesi gUn olan
Cuma gUnir Kurban BayramrArefesi oldu$undan yanm gun mesai olup, Kurban Bayramr tatiline
girildi0inden dolayr,

5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesi "Meclis , resmi tatile rastlayan giinlerde
galrymastna ara verebilir." hirkmi.r ve Belediye Meclisi Qahgma Yonetmeligi'nin 6. Maddesi
"..... Meclis toplantrsr her ayrn ilk haftasr baslatrlrr ve ara verilmeden tamamlanrr. Ancak ilk
haftanrn tamamrnrn resmi tatile rastlamasr halinde takip eden ilk callsma gunU toplantr qUnU

olarak belirlenir. Resmi tatile rastlayan qi.inlerde calrsmaya ara verilebjlir." gere$ince,
Ekim Ayr Meclis toplantrsrnrn resmi tatili takip eden g0n olan, 08.EK1M.2014 QAR$AMBA gunu

yaprlmasrna igaretle yaprlan oylam.a sonucunda oy birli0i ile karar verildi.
GUNDEMIN 2.MADDESININ:
3402 Sayrh Kadastro Kanunu'nun 3.Maddesi uyannca, Yenibosna ve Perli Mahallelerinde

yaprlacak olan 22-a uygulamasr (Yenileme) islemlerinde uygulama ekipleri ile birlikte g0rev yapmak
Uzere, sOz konusu yerlerde rkamet eden kigilerden 6'9ar adet bilirkigi segimi yaprlmasr konusunun
muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan
mtrzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kadastro MUdUrlU0i.i'niin 05.08.2014 tarih ve 658206 41-17012615 sayrh yazrlarrna istinaden,
3402 Sayrlr Kadastro Kanunu'nun 3.Maddesi uyannca, Yenibosna ve Perli Mahallelerinde yaprlacak
olan 22-a uygulamasr (Yenileme) iglemlerinde uygulama ekipleri ile birlikte gdrev yapmak
Uzere, belirtilen gartlara uygun mahalle halkrndan bilirkigi segimi konusu incelenmig olup;

3402 Sayrlr Kadastro Kanunu'nun, Kadastro ekibi ve komisyonun kurulugu 3.Maddesi
"......Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, kdylerde ise koy dernegi taraftndan en geg onbeg gdn
iEinde al bilirkigi, qalryma alanrnda birden gok ekibin gorev yapmast halinde her ekip igin aynca uE
bilirkigi segilir....." hUkmU gerelince, Yenibosna ve Perli Mahallelerinde gdrev almak i.izere Bilirkigi
olarak aga$rda ismi belirtilen kigilerin segilmelerine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile
karar verildi.

Yenibosna Mahallesinde yaprlacak 22-a uvsulamalannda sctrev almak tizere Bilirkisi olarak:

1-)ibrahim TETIK (rC 49126466772)
2-)Seyfi BiLGiHAN (TC:52645348580)
3-)Yagar BAL (TC:49456455798)
4-)Halil SARISIN (TC:49393457824)
S-)Cemal AY I C.22267 454204)
6-)Azime BAL (TC:49432456580)

PERLi Mahallesinde yaprlacak 22-a uyeulamalarrnda edrev almak iizere Bilirkisi olarak;

1 -)HUdayi ENiGoL (TC:3141 8056884)
2-)Muammer AYDIN (TC:30404090628)
3-)Hasan KOYAK (TC:33229996496)
4-)Ari BILIR (TC: 32327026500)
s-)Abdurrahman ozoeru [c:92984004606)
6-)Ramazan TA$ (TC: 32576O 1 8226)

GUNDEMiN 3.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih ve 213 Sayrlr kararr ile Plan ve BUtQe Komisyonu'na

havale edilen;11 .07.2014 tarih ve 29057 Sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Maliye Bakanlt$t'ntn
Belediye Gelirleri Kanunu 45. seri nolu tebli0i gere!ince, 2464 Sayrlr Belediye Gelirleri Kanunu'nun
ilgili maddelerinde dUzenleme yaprlmasr konusunun mUzakeresi oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu
konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaptlan mOzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

2464 sayfi Belediye Gelirleri Kanunu'nun 15. maddesi ve 2l.maddesinin l.ftkrastntn (lll)
numaralr bendi, 56.maddesi ve 84. maddesinin 1. frkrasrnrn (3) numaralt bendinde yer alan Maktu
Vergi ve Harg Tarifeleri Kanunu'nda belirtilen en alt ve en tist srnrrlan agmamak gartryla gehrimizin
semtleri arasrndaki sosyal ve ekonomik farkhlrklar goz 0nunde tutularak hazrrlanan ve ekte sunulan
gruplandrrmaya esas tarifenin aynen
verildi.

igaretle yaprlan oylama sonucunda oybirli$i ile karar
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GUNDEMiN 4.MADDEsiNiN:
Belediyemiz Gelir Tarifesinin 16. Hal Birimr Ucretlerinde; Abonelerin girig igin kullandrklarr

Elektronik Kart Bedelinin yeniden belirlenmesi konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclis
Bagkanr bu konudaki yaztnln okunmastndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

2464 sayfi Belediye Gelirleri Kanununun gT.Maddesi "Belediyeler bu kanunda harg veya
katrlma pay konusu yaprlmayan ve ilgililerin isteline baQtt olarak ifa edecekleri her t rtU hizmet igin
belediye meclislerince dAzenlenecek tarifelere gore iicret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarik
verilmig igler kendi 6zel hiikimlerine tabidir." hikmtr gere!ince;

Beledivemiz Gelir Tarifesinde, 16-Hal Birimi Ucretleri'nde;
Abonelerin girig igin kullandrklarr Elektronik Kart Bedeli Maliyeti: 15,93 TL oldu!undan

Belediyemiz Gelir Tarifesinde degigiklige gidilmig olup;
16.4.2.5 -Abonelerin Girig iQin Kullandrklarr Elektronik Kart Bedeli 20,00 TL ( KDV dahil )

olarak uygulanmastna ve Gelir Tarifesine rlave edrlmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oybiaigi
ile karar verildi.

GUNDEMiN s.MAoDEsiNiN:
Servis Araqlart Yonetmeli0i'nin ll.Maddesi 116ve 117 bentlerinde belirtilen OZMALA/Ip

araglartna ait ytlltk katrhm paylannrn belirlenmesi konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis
Bagkanl bu konudaki yazlntn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

2464 say Belediye Gelirleri Kanunu'nun 9T.Maddesi,, Belediyeler bu kanunda harg veya
katrlma payr konusu yap mayan ve ilgililerin isteline baQh olarak ifa edecekleri her uirla hiimei igin
belediye meclislerince d[izenlenecek tarifelere gdre cret atmaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak
verilmig igler kendi 6zel hAkAmbrine tabidir." h,Jkmu geregince;

27.06.2014 tarih ve 204 sayth Belediye Meclisi kararryla degigikligi kabul edilen Umum Servis
Araglart Yonetmeligi de$igtirilmig olup, Kijtahya Belediyesi Servis Araglarr Yonetmeligi 11.madde'de l/6
ve l/7 bentlerinde belirtilen OZMALA/|P araglanna ait yrlhk katrIm payiarrnrn agaorda-tespit edilen fiyat
tarifesinin aynen uygulanmastna;

Belediyemiz gelir tarifesine aga$rda belirtilen baghklar alttna ilave edilmesine igaretle yaprlan
oylama sonucunda oy bidigi ile kabul edildi.

3O.HATLARI ROTASYONLU KULLANIM IZIN BEDELI VE KATILIM UCRETLERI:

30.3-DURAK, SiNyALizASyON, ARAQ TAK|p, ARAQ lQl KAMERA vE TRAFTK lgAREr
LEVHALARINA KATILIM UCRET| ( HER YIL )

30.3.7- Ozmal Servis Araqlan 390 TL

30.3.8- VIP Servis Araglarr 390 TL

GUNDEMiN 6.MADDEsiNiN:
Belediyemize ail2O15-2019 yrllanna ait stratejik plan konusunun mtrzakeresi olduOunu belirten

Meclis Bagkant bu konudaki yaztntn okunmasrndan ve yaprlan mtizakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

5393 saytlt Belediye Kanunu'nun 34. maddesi Belediye encumeninin g6rev ve yetkileri a frkrasl
". Strateiik pl6n ue y ltk galrgma program ile biitge ve kesin hesafu inceleyip belediye meclisine gor0g
bildirme." geregince Belediye EncUmenimizin 2610812014 tarih ve 1848 sayrlr karair ile kabul edilen;

5393 saytlr Belediye Kanunu'nun 18. maddesi Belediye meclisinin gorev ve yetkileri a ftkrast
'Strateiik p6n ile yahrtm ve galtgma programlannt, belediye faaliyetlerinin ie personelinin performans
6|QAUerini gdrAgmek ve kabul etmek. " geregince;

. 2015-2019 ytllarrnr kapsayan ve ekte sunulan stratejik plantn aynen kabulUne igaretle yaprlan
oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN T.MADDESiNiN:
Mahalli ldareler Btrt9e ve Muhasebe Yonetmeliginin 36. maddesi geregi, Mali Hizmeler

MUdUrlUgU'ntin 10. Aktarma Cetveli konusunun mirzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu
konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

la,lm Hizme‖ en Mudu‖ uOumi
l,len Mじ du‖ 10omuzun 31 07 2014 tan

31/07/2014 tarih ve 200873667-2806 sayll yazlsl le Fen

5184017201-2852 nolu yazllarlna istinaden Odenek



Aktarma TalepleriA!ustos ayr ola$an Belediye Meclisi'nde g6rUgUlerek 06.08.2014 tarih ve 257 Saytlt
Meclis kararryla kabul edilmig olup Ulagrm Hizmetleri MUdUrlU$U'nUn sehven farklr bUtqe kodlarr
bildirmesinden dolayr mUnakale iglemi yaprlamamrgtrr. 8. Aktarma Cetvelinde 06050707 bUtge kod'lu
"Yol Yaprm Giderleri" hesabrna 6.000.000,00 TL aktarrlmasr gerekirken 1.600.000,00 TL aktarrlabilmig,
4.400.000,00 TL lik krsmrn aktarrlmasr gergeklegtirilememigtir.

Mahalli idareler BUtge ve Muhasebe Ydnetmeli$inin 36. maddesinde "Butgede Fonksiyonel
srntflandtrmantn birinci dilzeyleri arasrndaki aktarmalar meclis karan, fonksiyonel stntflandtrmantn
ikinci dlzeyleri arasndaki aktarmalar encumen karanyla, bunlann dtgtnda kalan ve ekonomik
srntflandtrmanrn ikinci di)zeyine kadar aktarmalarise usf ydneticinin onayr ile yapiltf'HUkmU
gere$ince;

Maddi hatanrn dUzeltilmesi igin Kurumsal Kodu, Fonksiyonel Kodu ve Ekonomik Kodu ekli
cetvelde belirtilen; Ulagrm Hizmetleri MUdurlugu butgesindeki; 1 adet Mamul MalAhmlarr Tertibinden
2.000.000,00 TL ve 1 adet Gayrimenkul Sermaye Uretim Giderleri tertibinden 2.400.000,00 TL olmak
Uzere toplam 4.400.000,00 TL'nin tenzil edilerek;

Fen igleri MudUrlugu BUtgesindeki; 1 adet Gayrimenkul Sermaye Uretim GiderleriTertibine
3.400.000,00 TL ve 1 adet Tuketime Ydnelik Mal ve Malzeme Alrmlarr tertibine 1.000.000,00 TL olmak
Uzere toplam 4.400.000,00 TL'nin ilave edilmesine,

Mahalli idareler BUtge ve Muhasebe YOnetmeliginin 36. maddesi gere$ince 10. Aktarma
Cetvelinin agagrda belirtildigi gekliyle aynen kabulune igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile
karar verildi.
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cUruoeruiN B.MADDeslruiru:
Mahalli idareler BUtge ve Muhasebe Yonetmeliginin 36. maddesi gere$i, Mali Hizmetler

MOdUrlU$U'nUn 11. Aktarma Cetveli konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu
konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Saglrk igleri MUdUrlU$u'nun 2210812014 tarih 1354 sayrlr yazrsr ve Fen lgleri MUdUrlU$u'nUn
26t08t2014 tarih 3058 sayrlr yazrlarr gereli, Saglrk igleri MUdurlUgUmUz tarafrndan 32 adet mezarlr$rn;
duvar, yol, gevre duzenlemesi, bakrmr ve onanmr igin 2014 yrlrnda 1 .235.000,00 TL Odenek ayrtlmtg
ancak teknik eleman yetersizli$i sebebiyle ihale galrgmalarr baglatrlamamrgtrr. Sdz konusu igin ihale
galrgmalarrnrn Fen igleri MUdurlU$Unce yaprlabilmesi igin Saglrk igleri MUdUrlU!U'nUn 2014 ytr
bUtgesinde bulunan bazr odeneklerin Fen igleri MUdUrlU$U bUtgesine aktarrlmasr gerekmektedir.

Mahalli idareler BUtge ve Muhasebe Yonetmeli$inin 36. maddesinde "Bt)tgede Fonksiyonel
gntflandrrmantn birinci dt)zeyleri arasndaki aktarmalar meclis karan, fonksiyonel stntflandrrmantn
ikinci dlzeyleri arastndaki aktarmalar enc1men kararryla, bunlann drynda kalan ve ekonomik
gntflandtrmanrn ikinci dIzeyine kadar aktarmalarise risf ydneticinin onayt ile yapilrf' hUkmU
gere$ince.

Kurumsal Kodu, Fonksiyonel Kodu ve Ekonomik Kodu ekli cetvelde belirtilen; Sagltk lgleri
MUdUrlUgU bUtgesindeki; 1 adet Mamul MalAlrmlarr Tertibinden 93.000,00 TL ve 1 adet Gayrimenkul
Sermaye Uretim Giderleri Tertibinden 1.235.000,00 TL olmak Uzere toplam 1.328.000,00 Tl'nin
tenziline;

Fen igleri MUdUrlU$U butgesindeki; Gayrimenkul Sermaye Uretim GiderleriTertibine
1 .328.000,00 TL'nin ilavesine,
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Mahalli idareler BUtge ve Muhasebe Yonetmeli$inin 36. maddesi gere!ince, 11. Aktarma
Cetvelinin aga$rda belirtildigi gekliyle aynen kabulUne igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile
karar verildi.

curuoeuiN s.MADDesiruiru:
Kurban Bayramr ve Kurban Bayramr dncesi Canlr HayvanPazarnda KugUkbag ve BUyUkbag

hayvanlartn sattgtntn yaptlmasr igin padok fiyatlarr ve Serbest Hayvan Girigi Bedellerinin tespit edilmesi
konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

04.10.2014 tarihindeki Kurban Bayramr ve Kurban Bayramr Oncesi Canlt Hayvan Pazarrnda
KugUkbag ve BUyUkbag Hayvan satrglarrnrn yaprlmasr igin ; Padok Fiyatlarr ve Serbest Hayvan Girigi
Bedelleri incelenmig olup aga$rda belirtildigi gekliyle aynen uygulanmasrna igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

PADOK FIYATLARI: 2014 Yrhnda Uygulanacak Fiyat Tarifesi

Kapah Alan 300 TL

Agrk Alan 200 TL

SERBEST CiRisLER iciN: 2014 Yrhnda Uygulanacak Fiyat Tarifesi

Btytikbag Hayvan igin 5,OO TL

Ktigtikbaq Hayvan igin 2,5OTL

IsCALIYE HARCI 2,50TL
NAKLiYE GiRis BEDELi: 2,5OTL
CANLI HAYVAN TARTIMI 5,OO TL
OTOPARK 2,5OTL

cUruoeruiN 1 o.MADDesiruiru:
$ehir igi ulagtmda hizmet veren Halk OtobUslerinin fiyat tarifesine zam yaprlmasr yonUndeki

talebin mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimizde faaliyet g6steren Ozel Halk OtobUslerinde tagrma maliyetlerinin yUkselmesi, yakrt
fiyatlartntn artmast, tagrma Ucretlerinin dUguk kalmasr ve2012 yrlrndan beri ucretlerde de herhangi bir
iyilegtirme yapllmadrgrndan dolayr;

$ehir igi ulagrmda hizmet veren Ozel Halk OtobUsleri fiyat tarifesinin yeniden duzenlenmesine;
Agagtda tespit edilen fiyat tarifesinin aynen uygulanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda

oy bi ile karar verildi.
TAM BiLET I,7O TL

UNiVERSiTE OGRENCiSi 1,35 TL

LiSE OGRENCiSi I,2O TL

TEK BiNig KART 1,90 TL

iNDi BiNDiAKTARMA
(45 dakika igerisinde kullantlmak kaydr ile)

O,5O TL

ILICA 3,4OTL

YONCALI 3,40 TL

AVANS BiNig (Kuttanrtan tarifeye ek
olarak)

+0,20 TL

GUNDEMIN ll.MADDES:N!N:
Belediye Bagkanrmrz Kamil SARAQOGLU Tarihi Kentler Birligi tarafrndan 16-19 Ekim tarihteri

arastnda ispanya da ve Ozbekistanda dUzenlenecek olan teknik inceleme gezisine katrlacagrndan ilgili

h,
ve kanuni yolluk harcrrahlarrnrn Odenebilmesi



konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yaztntn okunmastndan ve
yaprlan mtrzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

lgigleri Bakanlr!r Mahalli idareler Genel MUdUrlUgU'n0n 20.06.2005 tarih ve
050. MAH.076.000/5003/50520 sayrlr genelgesi " Yurldrgr gdrevlendirmeler igin Belediye Meclisinden
karar al t nacakt[." hukmu gere!ince:

Belediye Bagkanrmrz Kamil SARAQOGLU'nun Tarihi Kentler Birlili tarafrndan 16-19 Ekim 2014
tarihleri arasrnda ispanya'ya veya Ozbekistan'a dLlzenlenecek olan teknik incelemelere katrlacaolndan
ilgili genelge doorultusunda yurtdrgrna gdrevlendirilmesine, kanuni yolluk harcrrahlarrnrn odenmesine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi

GUNDEMiN 1 2.MADDESiNiN:
Belediye Bagkanrmrz Kamil SARAQOGLU Turfiye Belediyeler Birlioi ve Jeotermal kaynaklr

Belediyeler Birligi igbirliginde 1 5-19 Eylul 2014 tarihleri arasrnda izlanda'ya dUzenlenecek olan teknik
inceleme gezisine katrlacaQrndan ilgili genelge do$rultusunda Yurtdrgrnda gorevlendirilebilmesi ve
kanuni yolluk harcrrahlarrnrn odenebilmesi konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu
konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mi.rzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

lgigleri Bakanhgr Mahalli ldareler Genel MUdUrlUgu'n0n 20.06.2005 tarih ve
050. MAH.076.000/5003/50520 sayrlr genelgesi " Yurtdrgr gdrevlendirmeler igin Belediye Meclisinden
karar altnacakttr. ' hUkmU gere!ince,

Belediye Bagkanrmrz Kamil SARAQOGLU'nun TUrkiye Belediyeler Birligi ve Jeotermal Kaynaklr
Belediyeler BirliOi igbirliOinde 8-12 Ekim 2014 tarihleri arasrnda izlanda'ya duzenlenecek olan teknik
incelemelere katrlaca!rndan ilgili genelge dogrultusunda yurtdrgrna gorevlendirilmesine, kanuni yolluk
harcrrahlannrn Odenmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi

GUNDEMiN I3.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Lala Huseyin Paga Mahallesi 46 pafta, 234 ada,7,9, 10 nolu parseller krsmen

yol, krsmen rekreasyon alanrnda, 234 ada, 1,5,8 parseller rekreasyon alanrnda kaldrgrndan soz
konusu yerlerin kamulagtrnlmasr konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki
yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz Merkez Lala Hiiseyin Paga Mahallesi,46 pafta, 234 ada,7, 9, 10 nolu parseller; krsmen yol,
krsmen rekreasyon alanrnda kalmaktadrr.

234 ada, 1, 5, 8 parseller; rekreasyon alanrnda kalmaktadrr. Rekreasyon alanlarrnda; botanik
bahgesi, rekreasyon, do$al park, piknik alanr, agaglandrnlacak alan, kultur park, aoag muzesi, spor alanlan,
gocuk parklafl, yuruyus yollan, sera alanlarr, meydan hobi evi ve bahgesi, tematik bahgeler, gocuk
uygulama ve egitim alanlan, uretim alanlan, konaklama alanlan, iskeleler, bahkgrLk alanlarr, yol alanlarr,
kultur alanlan, arboretum, parklar, qocuk oyun alanlarr, satrg birimleri, bufe, restoran, idari bina, danrgma
binasr, guvenlik binasr, kaya bahgesi, arkeoparklar, pergolalar, otoparklar, yaprlabilir. Rekreasyon Alanr'nda
ve gevresindeki yol alanlannda kalan parseller in kamulagtrrrlmasr ile miJlkiyet sorunlan qdzlileceoinden;

S0z konusu agagrda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen tagrnmazlarda yaprlacak iglemlerin, 5393
Sayrlr Kanun'un l5.maddesi (h) frkrasr "Mahalli magbrek nitelikteki hizmetlein yeine getirilmesi amactyla,
belediye ve miicavir alan smfi1an igeisinde tartnmaz almak, kamulagtrmak, satmak, kiralamak veya kiraya
vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar uzerinde snfilt ayni haktesis efmek." htikmti ve2942 14650
Sayrlr Kamulagtrrma Kanunu h0kUmleri gere!ince, 01 .01 .2013 tarihinde baglayrp, 31 .12.2017 tarihinde
tamamlanacak olan 6'ncr 5 yrllrk imar programrnrn 2014 ytr dilimine ilave edilmesine igaretle yaprlan
oylama sonucu oy birliQi ile karar verildi.

1-5 Yrllrk imar programrnln
a-Program numarasr :Ek
b-Baglangrg Tarihi :01 .01 .2013
c-Bitig Tarihi :31.12.2017
Toplam Maliyeti : 1.555.341,50T1
Senelere g0re yaprlacak iglerin bedel taksimatt
2013 yrlr:-
2014 yrlr:1.555.34'1,50 TL
2015 yrh:-
2016 yrlr:-
2017 ytr.-
2-Yaprlacak islere gore odenekler
Kamulagtrrma: 1.555.341,50 TL_
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Konusu Yeri Yll Bedeli (TL)

Kamulaltrrma Lala HUseyin PaSa Mahallesi,234 ada,
1, 5, 7, 8, 9, 10 parsel numaralr
tagrnmazlann kamulagtrfl lmasr

2014 1 555341,50 TL

GUNDEMiN I4.MADDESiNiN:
llimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun mUzakeresi oldugunu

belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Agagk<5y Mahallesi Muhtarr' mn 0110812014 tarih ve 461 kayrt nolu dilekgesi incelenmig olup;
Agagk6y Mahallesinde bulunan cadde ve sokaklara;
-Olucak Caddesi,
-Solakoglu Caddesi,
-1 .A0aqk6y Soka0r,
-2 AgaEk6y Sokagr,
-3.Agagkdy Sokagr,
-4.A0aqkoy Soka0r,
-5.Aga9k0y Sokagr,
-6.A0a9k0y Soka0r,
-7.Aga9k0y Sokagr,
-8.Aga9koy Soka$r,
-9.Aga9k0y Sokagr,
-10.A0agkoy Sokaor,
-11.Aga9k6y Sokagr,
-12.Agagkoy Sokagr,
-13.Agagkoy Sokagr,
-14.Agagkoy Soka$r,
-15.Aga9k6y Sokagr,
-1 6.Agagkdy Soka!r, lsimlerinin verilmesine;
-Ayrrca llimiz, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde 6,7,11,15,29,28 adalar arasrnda isimsiz

bulunan sokaga "BERNA Sokak" isminin verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile
karar verildi.

GUNDEMiN 1 5.MADDESiNiN:
6306 Sayrh Afet RiskiAltrndaki Alanlann DonUqtUrUlmesi Hakkrndaki Kanun kapsamrnda

17.04.2013 tarih ve 2013/4678 sayrlr Bakanlar Kurulu kararr "Riskli Alan" olarak ilan edilen ve
17.05.20'13 tarih ve 28650 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak yUrUrlUle giren 21 adet b6lgeden
l.Etaba alrnan Vefa Mahallesi, Cumhuriyet (Vefa2) Mahallesinde afet riski alan konusunun muzakeresi
oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan ve yaprlan
mtrzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

6306 sayrh Afet Riski Altrndaki Alanlann DOnUgt0rUlmesi Hakkrndaki Kanun kapsamrnda
1710412013 tarih ve 20'13/4678 sayrlr Bakanlar Kurulu karan "Riskli Alan" olarak ilan edilen ve
1710512013 tarih ve 28650 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanarak yirrurlu$e giren 21 adet bolgenin
Kentsel DdnUgtim gahgmalannrn Belediye EncUmenimizin 13.09.2012 tarih ve 3175 sayrlr kararryla
5'er yrlhk etaplama ile 20 yrlhk bir plan dahilinde yaprlmasr uygun gorulmugtUr. Belediye
Enctimenimizin 17.06.2014 tarih ve 1210 sayrh kararryla l. Etaba alrnan Vefa Mahallesi ve
Cumhuriyet (Vefa-2) Mahallesi'nde belirlenmig sahalar iEerisinde kalan tagrnmazlarda;

1. Yapr yasaor getirilmesi,
2. Her tUrlU imar Qapr, lmar PIan Ornegi verilmemesi,
3. lfraz-Tevhid ve Parselasyon izni verilmemesi,
4. lngaaLlskan Ruhsatr verilmemesi ancak;
56z konusu mahallelerde, 02.09.2014 tarihinden (dahil) 6nce ingaat ruhsatr ahnmtg ve

iskan agamasrna gelmig yaprlarda problem doomamasr amacryla, bu tagrnmazlara iskan
ruhsatr verilmesine;

Aynca 6306 sayrlrAfet Riski Altrndaki Alanlann Ddnuqturtrlmesi Hakkrndaki Kanun
kapsamrnda "RiskliAlan" ilan edilen fakat 1. etapta (Sultanbagt Mahallesi, Ziraat (Osmangazi)
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di$er Riskli Alanlarda;
imar Planlarr,
Her tUrlu imar durumlarr,
ingaat Ruhsatr,
Yapr Kullanma izni vb iglem igin istenen belgede, o tagrnmazrn 201314678 sayr| Bakanlar

Kurulu karanna gdre " RiskliAlan" iginde oldugunun belirtilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda
oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN t6.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih ve 177 sayrL kararr ile onaylanan Gaybi Efendi

Mahallesi, 37 pafta, 1739-224 nolu adalar bdlgesinde yaplan 2403 ve 2403_A nolu imar planr
degigikligine askr sUresi dahilinde yaprlan itirazrn degerlendirilmesi konusunun mUzakeresi oldugunu
belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt ozerinde
gOsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03.06.2014 latih ve 177 sayrh karan ile onaylanan Gaybi Efendi
Mahallesi, 37 pafta, 1739-224 nolu adalar bdlgesinde yaprlan 2403 ve 2403_A nolu imar planr
degigikligine askr suresi dahilinde yaprlan itirazrn degerlendirilmesi, mLrracaat dosyasr incelenmig olup;

Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739-224 nolu adalar bolgesinde yUrUrl0kteki imar planrnda;
Belediye Makine ikmal Tesisleri, Otobus Terminali, ltfaiye, Belediye Temizlik igleri, ilTrafik gube
MUdUrlUQU, Qinigar lgletme Birligi i9 Ve Ticaret Merkezi, Akaryakrt Ve LPG Otogaz Satrg istasyonu,
Trafo ve Otopark lejandh alanlarda, Belediye Hizmet Alanr (idari-Ticari-Sosyo-Kult[irel vb. Tesisler),
Serbest Nizam, KAKS. 3.00, TAKS. 0.50, Hmax: Serbest lejandlr alan dUzenlenmesine yonelik 2403
nolu imar planr delisikli!i Belediye Meclisimizin 03.06.2014|arih, 177 sayrlr kararr ile onaylanmrgtr.
Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafla,223 ada,33 parsel numarah 1.350 m2 yuzolgumlu Hazineye ait
Emniyet Genel MUdUrltr$tr'ne tahsisli tagrnmaza iligkin olarak; askr sUresi dahilinde gelen Defterdarlrk
Milli Emlak MUdtjrliigu'nUn 16.07 .2014 larih,7074 sayrlr yazrsrnda; "...bdlgede emniyet hizmetlerinin
etkin ve verimli bir gekilde yurutulmesinde soz konusu tagrnmaza olan ihtiyaqtan dolayr imar planr
de!igikli0ine itiraz edilmesi istenmigtir. Bu nedenle, bahse konu imar plan tadilatrnrn iptali ile
sonucundan bilgi verilmesi" istenmigtir.

Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta,223 ada,33 parsel numaralr, trafik kontrol hizmetlerinde
kullanrlmak Uzere igigleri BakanlrOrna (Emniyet Genel Mudurlugtj) tahsisli oldugu belirtilen tagrnmaz;
s6z konusu imar planr degigikli$inden once il Trafik $ube MUdUrlU!u lejandh alanda kalmaktadrr. imar
planr degigikli$i ile tagrnmazrn gok az bir krsmr yol alanrnda, biiyuk b6lilmU ise Belediye Hizmet Alanr
(ldari-Ticari-Sosyo-KUlturel vb. Tesisler) lejandlr alanda kalmrgtrr.

Belediye Meclisimizin 03.06.2014 larih, 177 sayr| kararr ile onaylanan 2403 ve 2403_4 nolu
imar planr degigikliQine iligkin olarak; soz konusu plan degigikli0inin Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta,
223 ada,33 parsel alanrndaki krsmr iptal edilerek, 33 parselin plan degigikliginden onceki imar planr
durumuna (ll Trafik $ube MUdUrlU0U) getirilmesi; Belediye Hizmet Alanr (ldari-Ticari-Sosyo-KiiltUrel vb.
Tesisler) lejandlr alanda TAKS: 0.50 kogulunun "TAKS aranmayacaktrr. " geklinde dUzenlenmesine ve
3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uvaflnca onaylanmasrna i$aretle yaprlan oylama sonucunda
Meclis Uyelerinden Azime Nur AKTAQ AKALIN'rn red oyuna kargrhk oy goklu!u ile karar verildi.

GUNDEMiN IT,MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 27.06.2014 tarih ve 200 sayrh kararr ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35

pafta, 159 ada, 106 nolu parsel alanrnda yapilan 2410 ve 2410_A nolu imar planr de$igikli$ine askr
sUresi dahilinde yaprlan itirazrn degerlendirilmesi konusunun muzakeresi oldu!unu belirten Meclis
Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mtizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 27.06.2014 tarih ve 200 sayrh kararr ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35
pafta, 159 ada, 106 nolu parsel alanrnda yaplan 2410 ve 2410_A nolu imar planr deQigikliQine askr
sUresi dahilinde yaprlan itirazrn de$erlendirilmesi konusunun daha detaylr incelenmek Uzere imar ve
Bavrndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.

GUNDEMiN IS.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez,servi Mahallesi, 19 pafta, 665 ada, 153 parselde imar planr deQigikligi konusunun

mtrzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan
mirzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez,servi Mahallesi,Jg pafta, 665 ada, '153 parselde imar planr degigikligi konusunun
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daha detayllincelenmek Ozere lmar ve Bavindl‖ lk Komisvonu na havale edilmesine isareJe yapllan
oylama sonucunda oy birlloi‖ e karar verildi

GUNDEM:N19 MADDESININ:
|‖mz,merkez,Bolcek Mahallesi,21K4pafta,9 ada,2 parselde imar planl deoi§ ik‖ oi

konusunun muzakeresi Olduounu beirten Mecls Ba§ kanl bu konudakl yazlile komisyon raporunun
okunmaslndan,siayt Ozerinde gosterilerek bi gl verilmesinden ve yap lan mozakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve:

limiz merkez Bё  cek Mahales,21K4pafta,9 ada,2 parselde imar planl deoi§ k10i dOSyasl
incelenmi§ olupl

13 08 2014 tarih,5132 kaylt nolu d‖ ek9e etud ed‖ ml,tir B01cek Maha‖ esi,21 K4pafta,8ve 9
nolu adalarda imar planinda TAKS1 0 30,KAKS1 0 90,5 metre On,3 metre yan bah9e alan11,Ayr k
nizam 3 kat konutlelandll alanlar bulunmaktadt「  BOlcek Maha‖ esi,21 K4pafta,9 ada,2 parsei nolu
ta§ lnmazln zemin kat n!ni§ yen olarak kullanl acaol ve metrekare o arak gerekli olan deoeri9 n TAKSlln

0 35 olarak deo19‖ ‖imeS talep edilmektedir KAKS1 0 90 deoen deOismediOinden emsal deoe‖ nin
belirlediol yogunluk artl§ l olmamaktadlr BOlcek Maha‖ esI,21 K4pafta,8 ve 9 nolu adalarda diger
yaplla§ ma ko,ullan sabl tutularak TAKS1 0 30 deoennin TAKS:0 35 olarak deoi§ ‖百lmeSine yOnelik
imar plan deo,k‖ o nin 3194 Sav:llimar Kanunu・ nun 8′ b maddesi uvannca onaviahmas!na i§ are‖e
yapl an oylama sonucunda oy b riolile karar verildi

CUNDEMIN 20,MADDES:N!N:
‖mlz,merkez,Evliya celebi Maha‖esi,20K2-3 pafta,627 ada,30-31 parselde imar planl

deOI,lkiOl kOnusunun mじ zakeresi olduounu belrten Mec‖ s Ba§ kanl bu konudakl yazlnln
okunmaslndan ve yapllan mttzakerelerden sonra konuyu oya sundu vel

l‖miz,merkez,Evliya ce eb Mahales,20K2-p pafta,627 ada,30-31 parselde imar p anl
de01sikl10 kOnusunun daha detayllincelenmekじ zere lmar ve Bav ndl‖ k Komisyonu'na havale
edilmes ne isareJe yapl an oylama sonucunda oy brioi‖ e karar venldi

GUNDEMiN 21.MADDESININ:
‖imiz,merkez,Civli Maha‖ esi,3808 ada,l parselde(eSkl 1471 parsel)ilaVe mevzilmar planl

On izin konusunun muzakeresi olduounu belrten AЛ ec‖ s Ba§ kanl bu konudaki yazl‖ e komisyon
raporunun okunmas:ndan,slayt ttzer nde gOsterlerek bilgi verirnesinden ve yapllan mOzakerelerden

sonra konuyu oya sundu vei

l‖ miz merkez Civli Maha‖ esi,3808 ada,l parselde(eSkl 1471 parsel)HaVe mevz口 imar planl on
izin muracaat dOsyas:incelenmi,olupl

Su ve Kanalizasyon l,ler AЛ ttdur uou'nun o6 08 2014 tarih,3055 saylll yazlsl:“ limlz Yonca11
kap lcalan,Enne Mahallesi,Civl Mahallesille Termalkent proles nde ihJya9 bulunan 9me ve kul anma

suyunun tenlinli9in su deposu planlanmaktad r Depo yap mlnda ku‖ anilacak alanln Kutahya DPU'den
tahs s izni ai nmlstlr Yazlmlz ekindekl DPU yazlslnda belrtilen imar pianl ve lfraz‖ e tevhit glbi
l,lemlerin yapllmasl hususunda"sekindedir SOz konusu yakla,Ik 3 778 m2'lik alan Dunnluplnar

Univers tesl sintrlarl i9erisindei Civli Maha‖ esi,3808 ada, l parsel(esk1 1471 parsel)alanl i9inde
kalmaklad r Yazl eki ha‖ tada s:nl‖ an g6stenlen a anda imar planl bulunmamaktadI「

|lgil kurum― kuru u§ lardan gor由§alinmasl,imar pian na esas,eo101ikJeOteknik etttd yap‖ 自lmas
kaydlylai Civ‖ Maha‖esl,3808 ada,l parsel(eski 1471 parsel)alan119inde kaian yakla§ lk 3 778 m2'lk
sahaya Su Deposuノ lヽanl olarak ilave mevziimar planl yaplnl:19in On izln ver‖ meslne isaretle yap lan
oy ama sonucunda oy b‖ oli e karar ve‖ ldi

CUNDEMIN 22.MADDESININ:
limiz,merkez,Alipa,a Mahallesi,8 pafta,65 adada imar pianl deolsikl10i kOnusunun

muzakeresl olduounu belirten Meclis Ba§ kan bu konudaki yazlile komisyon raporunun
okunmasindan,slayt uzerinde gosterilerek b‖ gi verilrnesinden ve yapi an muzakerelerden sonra

konuyu oya sundu vei

ll m z merkez Alipa,a Mahalesi,8 pafta,65 adada imar planl deol,kliOi muracaat dOsyas
lncelenmis olupl

Vaklflar Genel Mudurl10し Kutahya Bolge MlduruOし 'nun 18 07 2014 tarih,2035 sayIll yazlsl
etud ed‖ mi§‖r“  65 ada,7 7 ρarser say′ ノ′mJttlye″ KJra力ya yllayer171e al fa,′r2maz′η ρa“ a′aη′olaraた
ρ′aη′ar2a77 k′ S“′′′e resclll,ハ″Pa,a Cam″ ba力 ges′ ο′araκ  kt711aη ′/a77 ve′mar ρlan′ nda ρatt a′an′ ο′arak
gdsterilen 65 ada, 15 parsel say t tagt n imar plan tadilatr yap arak "Dini Tesis Alanl'na

sr" istenmektedir.
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Alipaga Mahallesi, 8 pafta, 65 ada, 17 parselin Alipaga Camii bahgesinde kalan krsmr imar
planrndaAlopaga Camii lejandlr sahada kalmaktadrr. 15 nolu parsel alanrnda imar planrnda 81
envanter numarasryla tescilli anrtsal yapr bulunan Alopaga Camii lejandlr saha bulunmaktadrr. Alopaga
Camii lejandlr sahanrn Dinr Tesis Alanrna donugturulmesi ve " PAesi Koruma Bdlge Kurulu taraf rndan
onaylanmak kaydtyla Dini Tesis Alanr bahge alanrnda gasilhane, $adtrvan, tuvalet vb. mA$bmilatlar
yaprlabilh." plan notu olugturulmasrna yonelik imar planr de$igikli$i Koruma B6lge Kurulu'nun uygun
gormesi kaydryla 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna lgaretle yaprlan
oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 23.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Meydan Mahallesi, 21 pafta, 173 adada imar planr deligiklili konusunun

m0zakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yapllan
mtrzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Meydan Mahallesi, 21 pafta, 173 adada imar planr degigikligi konusunun daha
detayh incelenmek irzere lmar ve Bayrndrrhk Komisvonu'na havale edilmesine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 24.MADDEsiNiN:
ilimiz, merkez, Lala Htrseyin Paga Mahallesi,45 pafta, 208 ada, 2 parselde imar planr

degigikligi konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yaztnrn
okunmasrndan ve yaprlan m0zakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Lala HUseyin Paga Mahallesi,45 pafta, 208 ada, 2 parselde imar planr
de$igikli$i konusunun daha detaylr incelenmek Uzere lmar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale
edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli!i ile karar verildi.

GUNDEMiN 25.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Okgu Mahallesi, J23b04d03c pafta, 3661 ada, 168 parselde mevzir imar planr on

izin konusunun mtrzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazt ile komisyon raporunun
okunmastndan, slayt Uzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mtizakerelerden sonra
konuyu.oya sundu ve;

llimiz merkez Okgu Mahallesi, J23b04d03c pafta, 3661 ada, 168 parselde mevzii imar planr on
izin muracaat dosyasr incelenmig olup;

Qinigaz Dolalgaz Da$rtrm A.$. KUtahya $ube MUdUrlUlU'nUn 21 .O7 .2014 tarih, 1158 sayrlr
yaAst; "...KAbhya lli, Merkez llqe, Okgu Mahallesi, J23b04d03c pafta, 3661 ada, 168 numaralr
parselde Ek-1 krokide belirtilen 25 m2'lik alanda dogalgaz b1lge regAlabrA res/s edlrnesi
g erekmekted i r." geklindedir.

Dolalgaz bolge regulatoru tesis edilmek istenen alan Okgu Mahallesi, J23b04d03c pafta, 3661
ada, 168 parsel nolu tagrnmaz iQinde kalmaktadrr. Soz konusu tagrnmazrn bulundu$u alanda imar planr
b ulu n ma m aktad rr.

Cinioaz Dodalqaz Dadrtrm A.S. KUtahya Sube MtidUrltrdu tarafrndan; ilgili kurum-kuruluglardan
gorug alrnmasr, imar planrna esas .jeolojik-jeoteknik etiid yaptrrrlmasr, ilgili gehir planctstna
hazrrlatrlmasr kaydryla; Okgu Mahallesi, J23b04d03c pafta, 3661 ada, 168 parsel nolu tagrnmaz
alantnda Do$algaz B0lge RegirlatdrU Alanr dtizenlenmesine y6nelik mevzii imar planr yaprmr igin on
izin verilmesine ig.aretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMIN 26.MADDESININ:
ilimiz, merkez, Evliya Qelebi, istiklal, Lala Htiseyin Paga Mahallesi, 20.L.2-3 ve 21.L.2-3

paftalarda imar planr degigikligi konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki
yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt Uzerinde gOsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan
mtrzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Evliya Qelebi, istiklal, Lala Hiiseyin Paga Mahalleleri, 20.L.2-3 ve 21 .L.2-3
paftalarda imar planr degigikligi dosyasr incelenmig olup;

Evliya Qelebi, istiklal, Lala Hi.jseyin PaQa Mahalleleri, 20 L.2-3 ve 21 .L.2-3 paftalarda; Evliya
Qelebi Hastanesi ile Tavganh Karayolu arasrnda 30 m. geniglikten az olmayacak gekilde yol guzergahr
olugturmak Uzere, imar planrnda bulunan Yetigtirme Yurdu, Orta6gretim Alanr, Orman Ve A0aglandtrma
Mudurlir$ir Tesisleri, Trafo, il Tarrm MUdUrlUlU Sosyal Tesisleri, Park, Kanal, Pazaryeri Otopark,
llkooretim Okulu Alanr, Demiryolu Sahasr, ilkokul, Kuguk Sanayi Alanr lejandlr sahalarda, 6306 sayrlr
yasa kapsamrnda Ziraat Mahallesinde Riskli Alan ilan edilen saha iginde kalan Bitigik nizam 3 kat konut
lejandh alanlarda, Osmangazi Kentsel DdnUgom Ve Geligim Alanr iginde kalan Park, Ticaret Alanr,
Sosyo― KILurel Tesis A anl,TAKS1 210,E1200-240,Hmax:3050m,Serbest N zam lelandl:konut
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alanlannda, Bitigik nizam 3 kat konut ve Bitigik nizam 3 kat T2 lejandlr alanlarda Yol alanr
duzenlenmesine yonelik imar planr de$igiklili ve ilave imar planrnrn; 3194 Savrlr imar Kanunu'nun 8/b
maddesi uvannca onaylanmasrna:

Belediye Meclisimizin 01.02.2013 tarih, 90 sayrh kararr ile onaylanan, ancak halen yUrUrlUoe
girmeyen; Bdlcek, Lala HUseyin Paga Mahallesi, 2O.L.1 - 21.L.1-2-4 pallalar b6lgesinde Qamltca Yolu
ile Tavganh Karayolu arasrnda, kanal alanrnrn da dahil oldu$u 50 metrelik yol alant dUzenlenmesine
yonelik 2309 nolu imar planr deQigikliQi ve ilave imar plantntn iptal edilmesine;

Soz konusu alanrn imar planr degigikliginden onceki imar planr durumuna getirilmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 2T.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 1471 ada,1 nolu parselde imar planr

degigikligi konusunun muzakeresi oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon
raporunun okunmasrndan, slayt tizerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan muzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 18.O.'l pafta, 1471 ada, 1 nolu parselde imar plant
de!iqikli0i dosyasr incelenmig olup,

Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 1471 ada, 1 nolu parselde, imar planrnda Agrk Pazar
(Belediye) lejandlr alan bulunmaktadrr. 1 nolu parsel alanrnda; 5 metre bahge alan|, Belediye Hizmet
Alanr (idari, Sosyal, Ktilturel v.b Tesisleri) - TAKS: 0.60 - KAKS: 2.50 - serbest nizam - hmax:
serbest, lejandlarrnrn dUzenlenmesi yonlerindeki uygulama imar planr de$igikliginin 3194 Savrlr imar
Kanunu'nun 8/b maddesi uvannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.

GUNDEMiN 2S.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez,Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 626 (1474) adada imar planr degigikligi

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

ilimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 18.O.'l pafta, 626 (147 4) adada imar planr de$igikligi
dosyasr incelenmig olup;

Halk Saolr0r MUdurluou'nun 16.07.2014 tarih, 7015 sayrlr yazrlarryla, Yrldrnm Beyazrt Mahallesi,
18.O.1 pafta, 626 (1474) adadaAile Sallrk Merkezi yaprmrnda kullanrlmak Uzere, 500 m2lik krsmrnrn
Sallrk Alanrna gevrilmesi talep edilmigti. 626 (1474) adada Belediye Hizmet Alanrnrn dogu bolumUnde,
batr ve guney kesiminde 3 metre, dogu ve kuzey kesiminde 5 metre bahge alanlt, Sagltk Alant - TAKS:
0.40 - KAKS: 1.20 - serbest nizam - hmax: serbest lejandlr alanrn dUzenlenmesine iligkin uygulama
imar planr de$igikli$inin, 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uvannca onavlanmasrna igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 29.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 73 pafta, 728 ada,107 nolu parselde imar planr

deQigikligi konusunun mi.-rzakeresi oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazt ile komisyon
raporunun okunmasrndan, slayt uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan muzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 73 pafta, 728 ada, 107 nolu parselde imar plant

degigikligi dosyasr incelenmig olup;
K0tahya Qalrgma ve 19 Kurumu il Mudurlu!uni.in, 19.08.2014 larih,3574 saytlt yaztstyla;

Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 728 ada, 107 nolu parsel alanrnrn SGK il MudurlugUnden trampa yoluyla
Kurumlarr mUlkiyetlerine gegtigi belirtilerek, parsel alanr hakktnda; imar durumu konusunda, yapt
yaklagma mesafeleri, TAKS, KAKS, kat adedi, maksimum yapr yUksekligi v.b yapllanma kogullart,
istenmigtir. Ytirurliikteki uygulama imar planrnda, S.S.K Mudijrluoir Alanr 728 ada, 107 nolu parsel
alanrnda belirlenmig olup, hava mania kodu 967 metredir. YUrurlukteki uygulama imar plantna gdre
parselde SSK Mirdurlir!u ilgili yaprlarr gerqeklegtirilebilir. S.S.K MUdUrlu0U Alanrnrn, l$KUR Hizmet
Binasr Alanrna d6nUgebilmesi halinde; Resmi Kurum Alantnda isim degigikligi olacakttr. S.S.K
MUdUrlUgU Alanrnrn, igkur Hizmet Binasr Alanrna donUgtUrUlmesine iligkin imar planr de$igikli0i
hakkrnda, Sosyal GUvenlik il Mudurluotrnun 22.O8.2014 tarih, 11925068 sayrh yazrlarrnda parsel
alanlntn tamamt Sosyal GUvenlik Kurumu Ba$kanh$l adrna kayrtlr iken TUrkiye lg Kurumu Genel
Mudtirluou adrna trampa yolu ile devrinin yaprldr$r aqrklanmrgtrr.
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Bu baolamda, kuzeyde ve doou bdlumde yol alanlannrn devamhh$rnr saolayacak gekilde, 107
nolu parselde yol sahalannrn dUzenlenerek, S.S.K Mirdirrlir!ti Alanrnrn; "lgkur Hizmet Binasr Alanr -
Hmax: 21.50 metre - Serbest Nizam -TAKS: 0.45 - KAKS: 2.25" lejandlt alana donugtUrUlmesi, giiney
kesimden 10, dioer kesimlerden 5 metre yapr yaklagma mesafelerinin belirlenmesi, "lngaat ruhsatr
agamasrnda, binanrn estetioi, cephesi, rengi v.b konularda, Mimari Estetik Komisyonumuzdan gOrug

allnmasr" geklinde plan notunun olugturulmast, y6nlerindeki uygulama imar plant degigikli0inin, 3194
SavrI imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca onavlanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile
karar verildi.

GUNDEMiN 30.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 131 pafta, 758 ada,81 nolu parsel alantnda imar

planr degigikliQi konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazt ile
komisyon raporunun okunmasrndan, slayt Uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 131 pafta, 758 ada, 81 nolu parsel alanrnda imar planr
degigikligi dosyasr incelenmig olup;

10.07.2014\ati , 4741 kayrt nolu dilekqe etud edilmigtir. Soz konusu dilekge ile Yrldrrrm Beyazrt
Mahallesi, 13'l pafta, 758 ada, 81 nolu parsel alantnda yaprlmrg olan, ilave yaptntn ozellikleri
agrklanarak, kr9 bahgesi sayrlabilece!i belirtilen bahse konu (ilave yapr) mekana izin verilmesi talep
edilmigtir. 81 nolu parsel alanr ile 80 nolu parsel alanrnrn tevhid edilmesi talebiyle, imar plant degigikligi
mUracaatrnrn yaprlabilmesi halinde, konunun de$erlendirilmesi lmar ve Bayrndrrhk Komisyonumuzun
17 .07 .2014 tarihinde yapmrg olduQu toplantrsrnda, uygun gorulmUgtU. Ancak,talep sahipleri tarafrndan
bu yOnde herhangi bir miiracaat yaprlmamrgtrr.

81 nolu parsel alanrnda uygulama imar planrnda; Ticaret Alanr lejandlr saha yer almaktadrr.
TicaretAlanrnrn kuzey b6l0m0nde parsel alanrnda 5 metre bahge alanr brrakrlmrgtrr. llave yaptntn
oldu$u krsrm soz konusu 5 metrelik bahge alanrnda kalmaktadrr. imar mevzuatrna aykrrr oldugundan,
soz konusu 10.07 .2014larih, 4741 kayrt nolu dilekgeyle yaprlan muracaatrn reddine igaretle yaprlan
oylama sonucunda oy birli!i ile karar verildi.

GUNDEMiN 3I.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez, Alayunt Mahallesinde, 3309 ada, 14 nolu parsel alanrnda imar planr degigikligi

konusunun mUzakeresi oldu!unu 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 Alayunt Mahallesinde, 3309 ada, 14 nolu parsel alanrnda imar planr degigikligi,
dosyasr incelenmig olup;

Alayunt Mahallesi, 3309 ada, 14 nolu parsel alanrnda, mevzii uygulama imar planrnda
belirlenen "Akaryakrt Satrg lstasyonu" lejandlr sahaya, LPG lejandr ilave editmesine iligkin imar planr
de!igikli0i mtiracaatr konusu ile ilgili bilgi, belge ve gorUgler etUd edilmigtir. En son Saglrk igleri
Mi.idurlugUnUn 02.06.2014 tarih, 943 sayrlr g6rug yazrsrnda, 3 m3 luk LPG otogaz yer altt tanktntn
konulmasr gartryla taraflannca herhangi bir mahsur bulunmadr!r agrklanmrgtrr.

Parsel alanr, Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 506 sayrL kararryla onaylanan, Alayunt
Mahallesi Yerle$ik Alanr uygulama imar planlarr igerisindedir. Bu planlar; Kamu Kurum Kuruluglann
gorUgleri tamamlanmadrgrndan, askr s0resi dahilinde yaprlan itirazlar de$erlendirilmedi$inden ,

yijrtrrluge girmemigtir. Ancak bu planlar oncesi, 14 nolu parselde. mevzii uygulama imar planrnda,
Akaryakrt Satg istasyonu lejandr, yoldan 25 metrelik yapr yaklagma mesafesi, "emsaller, max TAKS:
0.05, max.h: 6.50 m. 2 kat olacaktrr. Buna g6re max toplam ingaat alanr '100 m2 olabilecektir." geklinde
plan notu yer almakta olup, nazrm imar planr bulunmamaktadrr.

6 madde halindeki mevzii uygulama imar plan notlarrnrn iptal edilerek, Belediye Meclisimizin
03.12.2013 tarih, 506 sayrlr kararrndaki , 20 metrelik yol alanr dUzenlenmesi, bu yoldan 10 metre, di$er
kesimlerde 5 metre yapr yaklagma mesafesi belirlenerek, Hmax: 6.50 m., TAKS: 0.15, KAKS: 0.30
lejandlarrnrn belirlenmesi ve "Akaryakrt ve Lpg Satrq istasyonu" lejandh sahanrn planlanmasr, "14
parseldeki yol alanr kamuya bedelsiz terk edilecektir. LPG otogaz yer altr tankr max. 3 m3 olacaktrr."
plan notunun olugturulmasr y6nlerindeki mevzii uygulama ve nazrm imar planr de!igiklikleri; talep
sahibi tarafrndan ilgili gehir plancrsrna hazrrlattrrrlmasr kaydryla uygun g6rulmtig olup, 3194 Sayrh imar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onavlanmasrna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar
verildi.

GUNDEMiN 32.MADDESIN



Eskigehir 1,inci idare Mahkemesinin 201311003 esas, 2014/586 sayrlr kararrna istinaden, Siner
Mahallesi, J24A11B-12A-12D paftalarda yaptan 2287 nolu imar planr de!iSikliOinin, ilgili Belediye
Meclisinin; O2.O4.2013 tarih, 175 sayrlr, 02.08.2013 tarih, 324 sayrh kararlarrnrn iptal edilmesi, dosyasr
incelenmig olup;

Hukuk lgleri MudtrrlUOU'ntrn 24.06.2014 tarih, 384 sayrl yazrlarr ile iletilen Eskigehir f .inci idare
Mahkemesinin 2O13l1OO3 esas, 20141586 sayrh kararr ettrd edilmigtir. 56z konusu Kararda; "
......YUrtrrlukte olan 1/5.000 dlgekli Nazrm imar Planrnda, dava konusu (283 ada, 4 ve 6 nolu)
tagrnmazlarrn cephe aldr0r yolun 25 metre oldugu, 1/1 .000 6lgekli planrn ust olgekli plana uygun
olmasrnrn zorunlu oldugu, Ust olgekli nazrm imar planrnda de$igiklige gidilmeden ve Ust 6lQekli plana
ayktrr olarak alt olgekli planda de!igiklik yoluna gidilmesinin hukuken mtrmkOn olmamasr kargtstnda,
1/1000 olgekli uygulama imar planrnda tadilat yaprlmasrna iligkin Belediye Meclis Karannda hukuka
uyarLk bulunmadr$r,......Tiirk idare hukukunda, ldarece iglemin asktya altnmast, dondurulmast, gibi
iglem t0rlertne yer verilmedigi gibi bu ydnde bir usulun uygulanmasr halinde idari istikrar ve idari
iglemlerin do!rulugu, hukuk gtjvenligi, bir bagka deyigle Devtetin guvenilirliQi ilkeleri ile
ba$dagmayaca{t sonucuna varrldrgrndan dava konusu iglemde bu yonUyle de hukuka uyarlr[grn
bulunmadr$r,......hususlan agrklanarak dava konusu iglem IPTAL edilmistir. 14.O8.201|4 tarih, 5184
kaytt nolu dilekge, 28.08.2014 tarih, 5368, 5369, 5370 ve 5372 kayrt nolu dilekgeler etud edilmigtir. Bu
mUracaatlarla konut alanlarrnr da ihtiva eden imar planr de$igikliklerinin yaptlmast talep edilmektedir..Mahkeme Kararrna istinaden, Belediye Meclisinin; 04.12.2012 tarih, 510 sayrh, 02.04.201 3
tarih, 175 sayrlr, 02.08.2013(arih, 324 sayrlr, 0'1.'l0.2013tarih,440sayrlr, Kararlannrnvebu
Kararlann eki imar planr deg igikliklerinin iptal edilmesi,

'Bdlgedeki imar planlan, bolgenin geligme potansiyeli; ettid edildi0inde, soz konusu ana arter
niteligindeki 25 metrelik yol alanrnrn yetersiz kalaca$r gOrUlmUgtUr. Aynr zamanda, 25 metrelik yolun
devamlrh$r niteli0indeki; Belediye Meclisimizin 06.09.2011 tarih, 365 sayrlr karanyla onaylanan
uygulama imar plantnda l.Organize Sanayi Bdlgesine ulagan, kamu yaran kararr iglemleri devam
eden, 30 metrelik yol alant da planlanmrgtl. Devamlrlr!r olan bir yolun da daralttlamayaca! r plan
yaplmtna ait esaslara dair ydnetmelikte belirtilmigtir. En son yayrmlanan Mekansal Planlar Yaprm
Yonetmeliginin 26.rncr Maddesinde de, "6) imar planrnda g6sterilen yollarrn genigletme, daraltma ve
g[izergahtna ait imar plant deoigikliklerinde: a) Devamlrhgr olan bir yolun belli bir kesimde gerit sayrsr
azalllamaz ve daralttlamaz..." hukumleri bulunmaktadrr. Bu ba$lamda, 25 metrelik yolun guneye dooru
30 metre olarak genigletilmesi, Yeni Qevre (Karayolu) Yolunun geQti!i ve kavgak alanrnrn olacaOr
bolgede "Yeni Qevre Yolu Kesin Projesi ve Alanr Belirlendikten Sonra imar Planr Yaprlacak Saha" ntn
belirlenmesine yonelik 1/5.01300 Nazrm imar Planr De$igikligi ile bu degigiklik ve bdlgedeki Nazrm
lmar Plantna uygun; ( Naztm imar planr degigikligiyle duzenlenen "Yeni Qevre Yolu Kesin Projesi ve
Alanl Belirlendikten Sonra lmar Planr Yaprlacak Saha" ve 30 metrelik yoi alant dtgtndaki sahalarda:
yukartda iptal edilen Belediye Meclis Kararlarr ve imar planr degigiklikleri oncesi imar plant bdlitmleri
do!rultusunda) 1/1.000 dlgekli uygulama imar planr degigikligi uygun g610tmu9 olup, 3194 sayrtr imar
Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca onavlanmasrna.- 14.O8.2O14 tarih, 5184 kayrt nolu dilekqeyle, talep edilen imar plan deligiklili hakkrnda
toplam 247.819 m2 ve 28.08.2014 tarih, 5368, 5369, 5370 ve 5372 kayrt notu dilekgeterle tatep
edilen imar plan degigiklili hakktnda 1641 , 1673 ve 1697 nolu parsel alanlannrn toplam sahasr igin
teknik inceleme Ucretinin o/o 50 sinin yatrnlmasr, Karayollan Kurumunca Yenr Qevre Yolu Kesin Projesi
ve Alant iletilmesi, hususlanndan sonra; daha saghklr bir kentlegme olugturmak amacryla, Mahkeme
Kararrnda gegen bahse konu 283 ada, 4 ve 6 nolu parsel alanlarr drgrnda, bolgede yaklagrk 12.000
kiginin yagayaca!r, maksimum kat adedinin 6 olacagr, T2 (talebe ballr olarak gerektiginde butUn
katlan ticari amagla kullanrlabilecek (konut) yaprlagma) lejandlr alanlarrnr da ihtiva eden imar plant
de$igikliginin haztrlanmast, Eskigehir 1. ldare Mahkemesinin 2011/1018 nolu Kararr do!rultusunda
iglem yaptlmasr amactyla; 18. Madde imar Uygulamasrnrn iptal edilerek, sahanrn Uygulimadan onceki
kadastral parsel alanlartna donUgturUlmesi, hazrrlanacak imar planr degigikliginin kesinlegmesine
mtiteakip, daha once slnrrlan belirlenmig onayh mevzii vb. imar planlan haricinde, orman alantnt
igermeyecek gekilde bdlgede 18. Madde lmar Uygulamasrnrn yaprlmasrna igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 33.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez, 30 A!ustos Mahallesi, 105 pafta, 586 nolu ada bolgesinde imar planr degigiktioi

konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazlntn okunmastndan ve
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, 30Agustos Mahallesi, 105 pafta, 586 nolu ada bolgesinde imar planr degigikligi
uzere lmar ve BavlndI‖ lk Komisyonu'na havale edimesinekonusunu n daha detaylr i

つ
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ioaret e yap lan oylama sonucunda oy birlioi‖ e karar verildi

CUNDEMIN 34.MADDES:NIN:

:i:囃墨 fi楓竃i糧 電鰐 :|]騨J誼
詭:瀧慕 RI常k棚‖霧 臀品

而釘口釧

onuyu oya sundu ve:
limiz,merkez,YIldlnm Beyazl Mahallesi,97-9p pafta,1465 ada,ln。 lu parselde imar planl

deOi§ ik‖Oi kOnusunun daha detayllincelenmek ozere lmar ve Bavindl‖ lk Komisvonu'na havale
ed‖ mesine i§ aretle yapllan oylama sonucunda oy biriloi‖ e karar verildl

GUNDEMiN 35 MADDESiN:N:
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nuSunun黒巴Rξ活:乱lttll糟浩[:'な

Dkunmaslndan,siayt ttzerinde goster‖ erek bilgi
ver‖ me,inden ve yapllan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vel

limレ merkez Parmakoren Mahal降 si,Yeniys機
、鮮:】馬|な』‖「据f詔譜;緊』背mevarezerv sanayi alanl olarak goster‖ en bolge 19erisinc
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「 ∫planlanmasi yonundeki Mevzi Nazlm ve Uygulama

柵器船漏‖躙 i棚基1堺亀総 剛 i

uvannca onavlanmas:na i§ areJe yapllan oy ama sonucunda oy bi‖ ioil e karar venldi

GUNDEM:N36 MADDES:NIN:

M"J」吼濯ξ襦儡鵠魂躙棚綿 需認識囮 ∬∫醒紺 ML』冦嶼器田
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konudaki yazlile komisyon raporunun okunmasindan,slayt uzerinde gosterilerek b‖ gi verilmesinden
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kaydlyla onaylannn§ ti

Gttve99i Maha‖ e yerlesik alanlnda 3770 ada,l nolu ve 3769 ada,l nolu ma‖ ki Kamu Orta
mtt dan parsdttrde Bdedye Hレ mdttan cAK3乳

:L鷺島鷺]Ъ鰍:i橘稿〉憎乳‖卵
X1650m,

4 kat)leland l olarak planlanmasl yonundeki Mevz l

Mudu‖ ugu/Mlze Mldu‖由ol'nden uygun gorus allnmasl kayd yla,3194 Savtt imar Kanunu'nun 8′ b
maddes:uvannca onav!anmasina i§ areJe yapl an oylama sOnucunda oy bi‖ ioii e karar venldi

GUNDEMiN 3T.MADDESiNiN:
llimrz, merkez,Yoncah Mahallesi 3 pafta 545 ve 550 nolu parselde Rehabilitasyon ve Bakrm

Merkezi Tesisleri Alant Mevzi imar Planr On izni verrlmesi konusunun mi.izakeresi oldugunu belirten
Meclis Ba,kani bu konudaki yazli/卜 Omisyon raporunun okunmas ndan,slayt uzennde gostellerek

И/



bilgi verilmesinden ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz merkez Yoncal Mahallesi Yerlegik Alanrnda, 3 pafta, 545 ve 550 nolu parseller ile ilgili

mirracaat dosyasr incelenmig olup;
0410812014 larih 497 4 kayrt nolu dilekge etijd edilmigtir. Yoncalr, 3 pafta 545 ve 550 nolu

parsellere parsel malili tarafrndan; Kryr Kanunu ve mevzuatr gergevesinde halen devam etmekte olan
Enne Barajr Kryr Kenar gizgisi belirlenmesi hakkrnda ve dioer ilgili konularda Qevre ve $ehircilik ll
MUdUrltiSu'nden ve Yoncah Jeotermal sahasrndaki Jeotermal kuyular hakkrnda ve ilgili hususlarda ll
Ozel ldaresi'nden gOrtrg alrnarak, parsel alanlarrnrn en az 7040'rnrn kentsel-sosyal teknik altyapr
alanlan olarak ayrrlmasr, Rehabilitasyon ve Bakrm Merkezi Tesisleri (sera, agrk havuz, fitness center,
yatrl bakrm ijniteleri vb.) olarak Mevzii lmar planr On izni verilmesine iqaretle yaptlan oylama
sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 3S.MADDESiNiN:
llimiz, merkez,Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222 ada,27 parselde imar planr deligiklili

konusunun mUzakeresi oldu0unu belirten Meclis Bagkanl bu konudaki yazr ile komisyon raporunun
okunmasrndan, slayt irzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222 ada,27 parselde imar planr degigikligi,
dosyasr incelenmig olup;

25.08.2014 tarih, 5308 kayrt nolu dilekge et0d edilmigtir. Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222
ada, 27 parsel alanr imar planrnda krsmen Bitigik nizam 2 kat konut, Y (Yetersiz ada derinligi nedeniyle
arka bahge mesafesinin Belediyenin takdirine gOre yonetmeli0in ongordUOU asgari mesafenin alttnda
uygulanabileceg i veya hig uyg ulanamayabileceoi yapr adalarr) lejandh alanda, krsmen yol, krsmen de
Park lejandlr alanda kalmaktadrr.

SOz konusu tagrnmazrn bulundu!u b6lge 6306 sayrlrAfet Riski Altrndaki Alanlann
Dontrgturulmesi Hakkrnda Kanuna gOre Bakanlar Kurulunun 1710412013 tarihli kararr ile Riskli Alan ilan
edilmig ve bu karar 1710512013 tarih, 28650 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanmrgtrr. Mekansal Planlar
Yaptm Ydnetmelili Ek-2 tabloda (farklr nufus gruplannda asgari sosyal ve teknik altyapr alanlanna
iligkin standartlar ve asgari alan biiyirklukleri tablosu) Sosyal Agrk ve Yegil Alanlara iliqkin standardrn 10
m2lki9i oldugu ve Qocuk Bahgesi, Park, Botanik Parkr, Hayvanat Bahgesi, Mesire Yeri, Rekreasyon
alanlarrnrn aynr kategoride de$erlendirildi$i gorUlmektedir. Agrklamalar bdlUmU Madde 9.'da "Sosya/
agtk ve yesil alan standaftlanntn uygulanmasrnda kamuya ait alan ora % 7S'in altrna dUiAr1bmez."
hUkmU bulunmaktadtr. Bu nedenlerle Park alanrnrn Rekreasyon Alanrna d6ntrgturirlmesi nedeniyle
azalan park alanrna kar$rhk egdeoer alan ayrrlmadan; Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222 ada,27
parsel battstnda park ve konut lejandh alanda yol alanr dUzenlenmesi, 27 parsel alanrndaki Park
lejandlr alanlarrn Rekreasyon Alanrna donligturulmesi, "Rekreasyon alanrnda ifraz yaprlabilir." plan notu
olugturulmasrna ydnelik imar planr degigikli0inin 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarrnca
onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 39.MADDEsiNiN:
ilimiz, merkez, Maltepe Mahalle si, 72 patla,502 ada dogusunda imar planr degigikligi

konusunun muzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun
okunmasrndan, slayt irzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mtrzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

ilimiz merkez Maltepe Mahallesi, 72 pafla,502 ada do!usunda imar planr degigikligi dosyasr
incelenmig olup;

Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 502 ada dolusunda imar planrnda bulunan Park alanrnrn
halihaztrdaki yola gore dUzenlenerek; Park alanrnda Mahalle Evi ve Muhtarllk Binasr Alanr
dUzenlenmesine yonelik imar planr de$igikliginin 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi uvaflnca
onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda Meclis Uyelerinden Azime NuTAKTA$ AKALIN ve
Nedim DELEN'|n red oylanna kargrlrk oy qoklugu ile karar verildi.

GUNDEMiN 40.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Gaybiefendi Mahallesi, 40,41 pafta,229 nolu adada imar planr degigikligi

konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun
okunmasrndan, slayt trzerinde gOsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve,

llimiz merkez Gaybiefendi

傷

allesi, 40, 41 pafia,229 nolu adada imar planr de!igiklili dosyasr



incelenmig olup;
Gaybiefendi Mahallesi, 40, 41 pa'fla,229 nolu adada imar plant degigikli$i haztrlanan saha

gevresinde; K.D.K.l.A(Konut Drgr Kentsel ig Alanlarr; Ticari Tesisler, Resmi ve Sosyal Tesisler,
Dumansrz, KokusuzAtrk ve Artrk Blrakmayan ve Qevre Saglr0r YdnUnden Tehlike Yaratmayan
imalathaneler ile Patlayrcr, Parlayrcr ve Yanrcr Maddeler lgermeyen Depolar Yaprlabilir.), Eskiqehir yolu,
Ticaret Alanlan, Adliye Sarayr ve imar plansrz sahalar bulunmaktadrr. lmar planr degisikli!i haztrlanan
alanda 4 adet Resmi Kurum Alanr (Min.Parsel Cephesi ve DerinliQi:90 metre, Min.Parsel
Btryukluo u:10.000 m2) imar adasr, 6 adet (Konut Yaprlmayan) Ticaret Alanr (Min.Parsel Cephesi ve
Derinlig i:30,40,70 metre, Min.Parsel BUyUkli.r$ u:1 .200, 2.000, 5.500 m2) imar adast, meydan, parklar,
yol alanlarr bulunmaktadrr.

Felent Qayr yanrndaki TicaretAlantntn (E(KAKS):1, Hmax:12.50 metre, Min.Parsel Cephe ve
Derinligi:30 metre, Min.Parsel Buytrklug U:1 .200 m2 ), Resmi Kurum Alanlart(Hmax:Serbest,
TAKS:0.55, KAKS:1.00, Serbest Nizam, Min.Parsel Cephe ve Derinli$i:30 metre, Min.Parsel
Buyukltig u:1 .000 m2) lejandlr sahaya dontrgturulerek, digerTicaret (E(KAKS):1, Hmax:12.50 metre,
Min.Parsel Cephe ve Derinli$i:40,70 metre, Min.Parsel BUyUklitgu:2.000, 5.500 m2) ve Resmi Kurum
Alanlarrnrn ( Hmax:12.50 metre, Min.Parsel Cephe ve Derinligi:90 metre, Min.Parsel Biryi.rklug u.10.000
m2 ) ve park alanryla beraber meydan alantntn giineyindeki alanrn T2 (Talebe Baglt Olarak
Gerektioinde BUIUn Katlarr Ticari AmaQla Kullan rlabilecek (Konut)Yaprlagma), (Ayrrk Nizam, 5 Kat(max)
, Yan Bahqe Mesafesi 5 metre, TAKS.0.20, KAKS:0.80, Min.Parsel Cephesi: 26,40 metre, Min.Parsel
Derinligi: 40, 55 metre, Min.Parsel Bi.rytrklugi]:1 .150, 2.300 m2 ) lejandk alan olarak dtrzenlenmesi,
yollarrn duzenlenmesi, meydan alanrnda; Belediye Hizmet Alanr (idari, sosyal ve k0ltUrel merkez),
(Hmax:Serbest, TAKS:0.55, KAKS:1.00, Serbest Nizam) , lbadet Yeri (Hmax:Serbest, TAKS:0.55,
KAKS:1.00, Serbest Nizam), ilkokul Alanr (Hmax:Serbest, TAKS:0.40, KAKS:1.20, Serbest Nizam),
Ortaokul Alanr (Hmax:Serbest, TAKS:0.40, KAKS:1.20, Serbest Nizam), Park, Genel OtoparkAlantntn
tasarlanmasr, plan notlarrnrn duzenlenmesi ve "imar planr de$igikligi alanrnda, Tekel ldare ve Sosyal
Tesisleri lejandh saha dr9rnda,18. madde imar uygulamasr yaprlmasr zorunludur." notunun plan
notlarrna eklenmesi , Tekel ldare ve Sosyal Tesisleri lejandh alanda 25 metre yapr yaklagma
mesafesinin duzenlenmesi, yonlerindeki uygulama ve nazrm imar planr deoigiklikleri 3194 Savrh imar
Kanunu'nun 8/ b maddesi uvannca onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.

GUNDEMiN 4I.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, inkOy Mahallesi, 29-32 pafla,5383 nolu parselde imar plant de$igikli0i

konusunun mUzakeresi oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yaztntn okunmastndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

ilimiz, merkez, inkoy Mahallesi, 29-32 pafla,5383 nolu parselde imar planr degigikligi
konusunun daha detayh incelenmek Uzere imar ve Bavrndrrhk Komisvonu'na havale edilmesine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 42.MADDESiNiN:
llimiz, merkez,Qalca Mahallesinde bulunan ve Belediyemize tahsisli Qalca Mahallesi, 2564

parsel, 2508 parsel,2524 parselde bulunan tagrnmazlarrn irtifak hakkr konusunun m0zakeresi
oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmastndan, slayt
Uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemizce kamu hizmetlerine yonelik proje ve galrgmalara hrz verilmesi amaglanmrg olup;
Yer altr Soluk Hava Deposu alanr olarak 18.10.2012 tarihinde Belediyemize 2 yrllrk 6n tahsisi

yaprlmrg olan llimiz Qalca Mahallesi, 2564 parsel numarah tagrnmazrn 252.87 4,00 m2.lik kesimi ve
13.10.2011 tarihinde Belediyemize 2 yrlhk on tahsisi yaptlmtg olan 52.888,70 m2.lik kesimi,

YerAltr Soguk Hava Deposu alanr olarak 13.10.2011 tarihinde Belediyemize hizmet sUresince
tahsisi yaprlmrg olan ilimiz Qalca Mahallesi, 2508 parsel numaralt 39.590,71 m2.lik tagrnmaz,

Belediye Hizmet Alanr ve Kamyon Garajr Alanr olarak 21 .12.2011 tarihinde
Belediyemize hizmet sUresince tahsisi yaprlmrg olan Qalca Mahallesi, 2524 parcel numaralt 26.343,90
m2.lik ta9rnmazda, Belediyemiz hizmetlerinin sallrklr ve hrzh bir qekilde devamt igin, 5393 saytlt
Belediye Kanunu'nun 18. Madde "e" frkrasr ve 75. Madde "d" frkrasr gere!ince, Belediyemiz lehine
irtifak hakkr tesis edilmesi, Milli Emlak Genel MUdUrlU$Unce irtifak hakkr tesis edilmesi iglemlerinin
onaylanmasrna mUteakip, irtifak hakkr tesis edilen tagrnmazlarrn tasarruf Sekillerinin belirlenmesi, bu
tagrnmazlarla ilgili olarak gerektiginde protokol, sozlegme, anlagmalann hazrrlanmast, imzalanmast ve

birligi ile karar verildi.igaretle yaprlan oylama son
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GUNDEMiN 43.MAoDESiNiN:
Destek Hizmetleri M0dUrlU0UmUzce Belediyemiz hizmetlerinde kullanrlmak iizere 2 (iki) adet

ekskavator ig makinasr ile 3 (UE) adet yer dorsesi ve Ulagrm Hizmetleri MiidurlulumUz birnyesinde
kullanrlmak Uzere 1 (bir) adet gekici kurtarrcr aracrn alrnmasr konusunun mirzakeresi olduounu belirten
Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

Belediyemiz MUdUrlUklerinde kazr, ddgeme, yrkrm, temizlik ve ttrm iglerde kullanrlmak Uzere
2(iki) adet ekskavat6r is makinasr ile Belediyemize ait ig makinalarr ve malzeme nakillerinde ihtiyag
olan 3 (ijc) adet dorsenin ahnmasrna ;

237 say Tagrt Kanunu'na gfie 2014 yrhnda ahnmasr igin bUtgenin T Cetveline ilave
edilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy barli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 44.MADDES|NiN:
llimiz Merkez lnk6y Mahallesi, 5333 parsel numaralr tagrnmazrn tahsis konusunun mUzakeresi

oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 151 sayrh karan ile Komisyona havale edilen, MUlkiyeti
Belediyemize ait olan, llimiz Merkez lnkdy Mahallesi, 5333 parsel numaralr tagrnmazda bulunan ve
halen dtrgun salonu olarak kullanrlan tagrnmazrn zemin katrnrn, Kutahya ll Muftiilugil tarafrndan kuranv kursu olarak kullanrlmak uzere il Mi.ifti.ilugti'ne tahsisi konusu 5393 sayrh kanunun 18. Maddesi ve 75.
Maddesi gere!ince incelenmig olup;

llimiz Merkez lnkoy Mahallesi, 5333 parsel numaralr tagrnmazda bulunan ve halen dUg0n
salonu olarak kullanrlan tagrnmazrn zemin katrnrn kuran kursu olarak degerlendirrlmek Uzere, hizmet
verdi0i sUrece ll Muftulu0U'ne tahsis edilmesine;

S0z konusu yerin amacr drgrnda kullanrlmasr halinde tahsisin iptaline;
S0z konusu yer ile ilgili gerektioinde protokol, sozlegme ve anlagmalarrn hazrrlanmasr,

imzalanmasr ve tLrm hususlarda Belediye Encumeni'ne ve Belediye BaQkanr Kamil SARA9OGLU'na
yetki verilmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile kabul edildi.

GUNDEMiN 45.MADDESiNiN:
Belediye ve mlrcavir alan srnrrlarrmrz igerisinde imarh yapr ruhsatr alacak vatandaglardan

(Yapr/lskan) 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 23.Maddesine gore Teknik Altyapr bedeli (Su Kanalizasyon)
her bir parselin yoldaki cephesine g6re alrnacak bedelin mUzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr
bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye MUcavir alan srnrrlanmrz igerisinde imarlt yapr ruhsatr alacak vatandaglardan
(Yapr/iskan) 3194 sayrlr lmar Kanunu'nun 23. maddesine gore Teknik altyapr bedeli olarak( Su
Kanalizasyon) her bir parselin yoldaki cephesine g6re 75.00 TL/m bedel ahnmasrna ve Belediye Gelir\i' 
Tarifesine ilave edilmeslne igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 46.MADDESiNiN :

llimiz, merkez, Bolcek Mahallesi, J23b09b2b pafta, 3980 ada, 144 parselde imar planr
de!igikli!i konusunun mUzakeresr oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn
okunmasrndan ve yaprlan m[]zakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz merkez B6lcek Mahallesi, j23b09b2b pafta, 3980 ada, 144 parselde imar planr de!igikli0i
konusunun daha detayh incelenmek Uzere lmar ve Bavrndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNoEMiN 4T.MADDEsiNiN:
Hisar gevresi ile parklarrn, cadde ve sokaklann temizligi konusunun mUzakeresi oldugunu

belirten Meclis Bagkanr konuyu mUzakereye agtr konu hakkrnda ilgili mUdUrli.rklerce Meclis Uyeleri
bilg ilendirildi. Gerekli mirzakerelerden sonra Meclis Baqkanr sdzlU olarak bilgilendirmenin yaprldrgrnr ve
karar alnmasrna gerek olmadr0rnr belirtti.

GUNDEM:N48 MADDESiN:N:
KUtahya nufusu ve milletvekili sayrsr konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr

konuyu muzakereye agtr konu hakkrD+a ilgili m0durlijklerce Meclis Uyeleri bilgilendirildi. Gerekli



mUzakerelerden sonra Meclis Bagkanr sozlu olarak bilgilendirmenin yaprldr!rnr ve karar alnmasrna
gerek olmadr!rnr belirtti.

GUNDEMiN 49. MADDESiNiN:
Ozel halk otobitsleri hakedigleri ve toplu tagrma ticretleri konusunun mUzakeresi oldugunu

belirten Meclis_Bagkanl konuyu mtizakereye agtr konu hakkrnda ilgili mUdurlilklerce Meclis Uyeleri
bilgilendirildi. Gerekli mUzakerelerden sonra Meclis Bagkanr sozltr olarak bilgilendirmenin ya[rldr!rnr ve
karar ahnmaslna gerek olmadl0tnl belirtti.

GUNoEMiN 50. MADDESiNiN:
llimizdeki totem tabelalar konusunun muzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr konuyu

muzakereye agtl konu hakkrnda ilgili mudUrluklerce Meclis Uyeleri bilg ilendirildi. Gerekli
mUzakerelerden sonra Meclis BaSkanr sdzlti olarak bilgilendirmenin yiprldrgrnt ve karar alrnmasrna
gerek olmadrgtnt belirtti.

Meclts Bagkant allnan kararlartn hayrrlr olmasrnr temenni ederek, ttyelere ve misafirlere
tegekkUr edip oturumu kapaltt.
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