Belediye Meclisimiz; 7.Haziran.2OO7 tarih ve 26545 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan 5675
Sayrh Kanun'un 3.maddesi geregi, 03.07.2005 tarih ve 5393 Saylh Belediye Kanunu'nun
20.maddesine eklenen ftkra uyarlnca;
Gundem maddelerini gorugmek uzere 1. ddnem, olaoanustu toplantlslnl 27.06.2014 CUMA
qiinii saat: .t7.oo'de Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU',nun Bagkanllgrnda Belediy_e Ktrltilr
aravr Mectis Satonunda . Uveterden; 1-MEHMET OZDOGAN,2-NURI QETlN,3-GALiP GULTEKIN,

FARUK DURMAZ,6-HALIT oGuz ATAKAN,T-EBUBEKIR
ERDO6MU$,8-MUSTAFA AYDIN,g-FATMA GUL,1 O-FURKAN YILMAZ,11-MEHMET NACI
FercRru,t z'-nnMAzAN YtLDtRtti/I,13-PINAR AKBULUT,'14-sELlI\4 DURMnz,15-IBRAHIM
YACAN, 1 6-9ULE UYKU N, 1 7-SALI H OZDEN, 1 8-ENVER ERDOGAN, 1 9-AZIME NU R AKTA$
AKALIN,2O-AHMET ULUCA,21 -SERDA BAL YILDIZ,22-NEDIM DELEN,23-CEMAL AYDIN,
24-YUSUF SoKMEN,25-HALIL IBRJAHiM DOGLARLIOGLU, 26-ALl KORKMAZ',Tn igtirakleri ile
yaptr.

r--CXrii cinnr cEyLAN.5-oMER

Qo$unluQun bulundu!unu belirten Meclis Bagkanl oturumu aqtl

lzin dilekgeleri oldugunu belirten Meclis Balkanr, Meclis Uyelerinden Banu AKALINOGLU
ile Merve OZQIN-AR GUL'Un izin dilekgelerinin okunmasrndan sonra, izinli saytltp saytlmamalartnt
oya sundu ve izinli sayrlmalartna oy birligi ile karar verildi.
Srrasryla gUndem maddelerine gegildi ve;

GUNDEMiN I.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 14.02.2014 tarih, 53 sayrI kararryla uygun gortrlen, Perli Mahallesi
Ceza lnfaz Kurumu, ldari - Sosyal- KUltUrel - Spor v.b Tesisleri imar planr alanrnda, dUzenleme
yaprlmasr konusunun muzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yaztntn
okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 14.02.2014 tarih ve 53 sayrlr kararryla uygun gdrulen, Perli Mahallesi
Ceza lnlaz Kurumu, ldari - Sosyal- Kulturel - Spor v.b Tesisleri imar plant alantnda, duzenleme
yaprlmasr dosyasr incelenmig olup;
Belediye Meclisimizin 14.02.2014 tarih, 53 sayrh karanyla uygun gorulen, Perli Mahallesi,
J24AO7 A, J24AO7B paftalarda, Ceza lnlaz Kurumu, ldari - Sosyal - Kulturel - Spor v.b Tesisleri
Alanr ile Katt Attk Bertaraf Ek TesisleriAlanr mevzii ilave nazrm ve uygulama imar planlarl hakktnda
iletilen, Kamu Kurum ve Kurulug gorUgleri, ilgili dOkirmanlar etiid edilmigtir.
SOz konusu Perli Mahallesindeki, Ceza lnfaz Kurumu, ldari - Sosyal - Killturel - Spor v b
Tesisleri Alanlartnrn, KUgUk Sanayi Sitesi - Konut Drgr Kentsel Qalrgma Alanl - Ticaret Alanlna
ddnugturulmesine iligkin, mevzii ilave nazrm imar planr; ParmakOren Mahallesinde rezerv sanayi
alanrnda duzenlenen Ceza lnlaz Kurumu Alanr ile birlikte Orman ve Su lgleri Bakanh!r ve di$er
ilgiti; Maden lgleri Genel Mtrdurlugu, ll Ktilttir ve Turizm MiidUrlU$U/ Mirze MudUrlUgU, Gtda Tarim
v6 Hayvancrlk ll Mud0rluoti, Bilim Sanayi ve Teknoloji il Mi.jdijrlugu, Qevre ve $ehircilik il
MUdtrrli.i!U, Halk Saghgr MtrdUrlU0U Kurum ve Kuruluglarrndan, uygun goriiglerin, (ldaremizce)
imar planrna esas jeolojik - jeoteknik etud altnmast kaydryla 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b
maddesi uvannca onaylanmasrna oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 2.MADDES|NiN:
llimiz, merkez, ParmakOren Mahallesi Yeni yaprlacak olan Qevre Yolunun kuzey kesiminde
rezerv sanayi alanr olarak gdsterilen b6lge igerisinde Ceza lnlaz kurumu alant yaptmtna ydnelik ,
mevzi imar planr yaprmr 6n izni verilmesi konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkant
bu konudaki yazrnrn okunmastndan ve yaptlan mitzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
ilimiz, merkez, Parmakoren Mahallesi Yeni yaprlacak olan Qevre Yolunun kuzey kesiminde
rezerv Sanayi alanr olarak g6sterilen b6lge igerisinde Ceza lnlaz kurumu alant yaptmtna y6nelik
mevzi imar planr yaprmr konusu gOrugiilmug olup;
Cumhuriyet Bagsavcrhlrnrn 18.06.2014 tarih 1921 saytlt yaztstyla; " Parmakdren
Mahallesinde, yeni gegecek olan gevre yolunun kuzey.kesiminde Belediyemizin rezeN alant
igerisinde bulunan takribi 21.5 hektarlk alanrn Ceza lnfaz Kurumu alanr olarak aynlmast
istenmigtir."
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Bahse konu 21.5 hektarfik alanrn bir krsmr Belediye Meclisimizin 02.12.2011 tarih 480 sayrll
karan ile onaylanan 1i5000 Nazrm lmar Planrnda Uydukent proje alant iEerisinde konut alanrnda

kalmaktadrr.
Soz konusu uydukent alanr igerisinde kalan klsmln iptal edilmesi;
jeoteknik etUdlerin allnmasl
1 . Ceza lntaz Kurumu Alantnda imar planlanna esas jeolojik ve imar planlarrntn gehir ptanctstna hazrrlattrnlmasr hususlarrnrn Cumhuriyet Bagsavctlt!tnca
yaptrrrlmasr,
Z-Ceza lnfaz Kurumu Alant imar plant yaplmlna esas 2'l adet Kurum ve Kuruluglardan
gOruglerin tirmttniin ldaremizce altnmasr ve Perli Mahallesi Katl Bertaraf Tesisleri kuzey kesiminde
Ceza lntaz Kurumu, ldari- Sosyal- KUltilrel- Spor Tesisleri alantnda KUgUk Sanayi- Konut DlSl
Kentsel QaIgma Alanl- Ticaret y6nlerindeki dUzenlenmesi yaprlmasryla beraber dUzenleme ile
birlikte Orman ve Su lgleri Bakanlr!rndan g6rui alrnmasr;
$artlanyla Ceza lnlaz Kurumu Alanr Mevzi llave lmar Planr yaprmr 6n izni verilmesine
oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 3.MADDESiNiN:
llimiz, merkez,Cedit Mahallesi, 35 pafta, '159 ada, 106 nolu parsel alantnda imar plant
de$igikligi konusunun mtrzakeresi olduounu belirten Meclis Ba$kanl bu konudaki yaztntn
okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 nolu parsel alantnda imar plant
degigikligi mirracaat dosyasr incelenmig olup;
Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 nolu parsel alantnda uygulama imar planrnda
Emniyet MudUrluoU lejandlt alan bulunmaktadtr.
56z konusu alanrn; lbadet Yeri, Serbest Nizam, TAKS: 0.75, KAKS: 2.25, Hmax: Serbest
lejandlr alana donugttirtilmesi; "lbadet Yeri alanr igerisinde, glneyindeki 10 metrelik yoldaki yaya
sirktilasyonunun devaml fint sallayacak gekilde aEk ve/veya kapah yaya geQig guzergaht
diizenlenecektir. Bu gegig gAzergahr kamuya agtk olacakttr." geklinde plan notu oluqturulmastna
ydnelik 'll'1000 olgekii uygulama imar planr degiSiklioi ile; Resmi Kurum Alanrnda lbadet Yeri alanr
iuzentenmesine yonetiti ilsooo olgekii nazrm imar planr de!isikli$i ll Emniyet MudOrlir$tr ve ll
MUftUIUOU'nden 96109 altnmasr kaydryla 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca
onaylanmasrna oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 4.MADDESiNiN:
3194 sayrlr lmar Kanununun 18. Madde imar uygulamastndan gtkmtg parsellere iligkin plan
notu duzenlenmesine yonelik imar planr degigikligi konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten
Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;
3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 18. Maddesi gere$ince, imar uygulamastndan gtkmtg
parsellere iligkin plan notu dUzenlenmesine ydnelik imar plant de0i9ikli0i, mUracaat dosyasr
incelenmig olup;
Itgiti yasa kapsamrnda Turizm Merkezi olan lhca imar planlan ile Koruma Amagh lmar
Planlarr harig, Belediye ve MucavirAlan srnrrlarrmrz iginde uygulama imar planlartnda; "01.01.2014
taihinden 6nce Bitigik nizamh imar adalannda 18. Madde imar uygulamasndan qkmtg
parsellerde Ydnetmelikte beliftilen minimum cephe ve derinlik garfi aranmayacaktrr. " geklinde plan
notu olugturulmaslna y6nelik imar planr degigikliginin 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi
uvannca onaylanmasrna oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 5.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih 108 sayrl karan ile onaylanan geven ve andrz
mahallerinin kuzey kesimi ile Belediye srnrrlarr arasrnda kalan 2. Universite alanrnrnda Belediye
Hizmet Alanr Mevzi llave lmar Planr yaprmr konusunun muzakeresi oldu$unu belirten Meclis
Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu
VE;

Belediye Meclisimizin O2.O3.2O12 tarih 108 sayrlr karan ile onaylanan Geven ve Andrz
Mahallerinin kuzey kesimi ile Belediye srnrrlan arasrnda kalan 2. Universite alanrnrnda Belediye
Hizmet Alanr Mevzi llave lmar Planr yaprmr konusu g6rUgUlmUg olup;
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Belediye Meclisimizin 02.O3.2}12tarih 1d8'sayrlr karan ile onaylanan,2a Llniversite alanlnln
battsrnda Bel6diye srnrrrna bitigik yaklagrk 15 hektarltk tagltk alan uzerinde; ll Sa$ltk
Muclurl0gonden uygun g6rtr9 ihnmasr, ll Ozel ldaresi Kaynak Koruma Alanl Etird Raporunun
if"tiir".i ll Grda ia-1m've Hiyvancrhk MudurlugUnden gorirg ahnmasr, lmar Plantna esas.ieolojikjeoteknrk etUdlerin yapttrtlmast kaydtyla;
Belediye Hijmet Alanr TAK'S: 0.50, E/KAKS:2.00, hmax:serbest, Serbest Nizam lejandll
Mevzi llave Nazrm ve Uygulama lmar Planr yaprmrnrn 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyannca onaylanmastna oy birligi ile karar verildi.
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GUNDEMiN 6.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 112 saytlt karart ile kabul edilen Ozel Halk
OtobUsleri Hai<edi9 Y6netmeli6inin T.maddesi gereoi, yonetmelikteki uygulanacak kesinti tutarlart
konusunun mUzaklresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yaztntn okunmastndan ve
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
5393 Sayrl Belediye Kanunuinun 'l5.Maddesi (b) frkrasr "Kanunlann belediyeye verdiQi
yetki gergevesiide y1netmelik gkarmak, belediye yasaklan koymak u-e-I/ygll1mal:. kanu.nlarda
belirtilen'cezalan vermek. " hukmu uyannca, Belediye Meclisimizin 16.06.2011 tarih ve 112 saytlt
kararr ile kabul edilen Ozel Halk Otobtisteri Hakedig Yonetmelioi'nin T.Maddesinde Toplu taglma
lgletmecilioi faaliyetinden dolayr kesintiye sebep olacak durumlar ve kesinti tutarlarrna iligkin "8u
Belediye Meclisi tarafindan yeniden belirlenir."
y1netmeli<teki uygutanacak kesinti tutarlart her
hUkmU geregince;
6eteJiye Meclisimizin 02.02.2012 tarih ve 42 sayrh Meclis karan ile kabul edilen KUtahya
Belediyesi OzLt Hatt< Otobtrsleri Hakedig Ydnetmeli$inde Degigiklik Yaptlmastna Dair Yonetmelikle
kabul edilen ve halen uygulanan Ucretlerin 2014 yrhnda da aynen uygulanmastna oy birligi ile
karar verildi.
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GUNDEMiN T.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin o'1 .09.2009 tarih ve 386 sayrh kararr ile kabul edilen Ktrtahya
Belediyesi Ulagrm Hizmetleri Mtrdtrrli.rgU Umum Servis Araglarr Hizmet Y6netmeliginde Degigiklik
Yaprlmasrna Dair Y6netmelik Tasla$rnrn mUzakeresi oldu0unu belirten Meclis Bagkanl bu konudaki
yazrnrn okunmastndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; ..
5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun lS.Maddesi (b) frkrast "Kanunlann belediyeye verdigi
gergevesinde y1netmelik Ekarmak, belediye yasaklan koymak ve uygulamak kanunlarda
yetki
'beliftilen-cezalan
yermek. " hukmii uyannca, Belediye Meclisimizin 01 .09.2009 tarih ve 386 sayllr
kararr ile kabul edilen "Kiltahya Belediyesi/Ulagrm Hizmetleri MUdUrlUgU Umum Servis Araqlart
Hizmet Y6netmeliginde Degigiklik Yaprlmasrna Dair Y6netmelik Tasla!rnrn ekte sunuldu0u gekliyle
aynen kabul edilmesine oy birlili ile karar verildi.
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cUNDEMiN S.MADoEsiNiN:

Belediye Meclisimizin 02.03.2010 tarih ve 99 sayrh kararr ile kabul edilen Kiitahya
Belediyesi Ulagtm Hizmetleri MUdirrltr!ti Ozel Halk OtobUsleri Qalrgma Yonetmeliginde De!iqiklik
Yaprlmasrna Dair Ydnetmelik Tasla!rnrn mirzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanl bu konudaki
yazrnrn okunmastndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun l5.Maddesi (b) flkrasl "Kanunlann belediyeye verdigi
yetki gergevesinde y,'netmelik grkarmak, belediye yasaklan koymak ve uygulamak kanunlarda
betiftiten cezalan vermek " h0kmU uyannca Belediye Meclisimizin 02.03.2010 tarih ve 99 saytlt
kararr ile kabul edilen KUtahya Belediyesi Ozel Halk OtobUsleri Qahgma Ydnetmeliginde De$igiklik
Yaprlmasrna Dair Yonetmelik Tasla!rnrn ekte sunuldugu gekliyle aynen kabulOne oy birli$i ile karar
verildi.

cUNDEMiN g.MADDEsiNiN:
Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih ve 196 saytlt karartna istinaden Ozel Halk
OtobUslerinde aktarma hizmetinin uygulanmasr ile ilgili Plan ve Butge Komisyonu raporunun
mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yaztntn okunmastndan ve yaptlan
mtrzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz mucavir alan iginde faaliyet gdsteren H plakalr toplu tagrma Araglarrnrn 27 girzergahta
hizmet vermekte oldu!u, $ehrimizde bulunan Valilik, Belediye, Defterdarltk, Emniyet,Hastane ve
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ulagrm iqin iki veya Ug vasrta de!igtirme gerekti!inden, vatandaglarrmrz aqrslndan mali k0lfet

getirmekte oldugu, bu nedenle vatandaglanm rzrn ulagmak istedikleri noktaya iki veya daha fazla
araca indi bindi yapmalanndan dolayr belli zaman dilimi sUresinde Ucret alnmamast konusu
incelenmig olup;
1. Aktarma igleminden faydalanarak ulagrm hizmetinin yaptlmast suresinin 30 dakika
olarak belirlenmesine,
2. Aktarma ile suresi iginde yaprlacak tagrmactltktan ocret altnmamaslna,
3. Gerektiginde aktarma hizmetinden faydalanan kigilerin, soz konusu hizmeti suistimal
ederek (Bagkasrna ait kartr kullanmak vb.), igletmecilerinin zarar etmesine y6nelik fiillerinin
engellenmesine ydnelik gahgmalann (Kigisellegtirilmig kart verilmesi vb.) yaptlmastna, ve hizmetin
uygulanmasrnda yaganacak her tirrltr srkrntr ve sorunlarda Belediyemiz Ulagtm Hizmetleri
Mudurlu0u tarafrndan gerekli tedbirlerin alrnmasrna,
4. Aktarma hizmetinin uygulanaca!r hatlann Ulagtm Hizmetleri Mudurlu0u taraftndan
belirlenmesine, uygulamaya konulup konulmamasr konusunda Belediye Bagkant Kamil
SARAQOGLU' na ve Belediye EncUmeni'ne yetki verilmesine oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN Io.MADDESiNiN:
f limiz, Qalca Mahallesi 19-6-0 lV pafta, 2529 parsel numaralt tagtnmazda bulunan
Belediyemizde kalacak olan zemin 03 ve zemin 13 numaralr asma kath toplam 614 m2.lik igyerleri ile
llimiz Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18 o ll pafta, 2904 ada, 6 parsel numaralt 2838 m2.lik me/i imar
planrna gore Mobilyacrlar SitesiAlanrna tahsisli (H.6,50 m2) lik tagrnmaztn kargtltkh takas edilmesi
konusunun milzakeresi olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve
yapllan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Qalca Mahallesi, 19-6-0 lV pafta, 2529 parsel numaralt 4339,67 m2.lik
tagrnmaz kat kargrhgr ihaleye grkartrlmrg ve Belediye Enciimenimizin 03.07.2012 tarih ve 2493 saytlt
karanyla NG Ka.itahya Seramik Porselen Turizm A.$.' ne ihale edilmigtir. ..
NG Kutahya Seramik Porselen Turizm A.$, adrna Hediye GURAL GUR adrna vekaleten Salih
QETINER tarafrndan verilen 18.06.2014 tarihli dilekgeyle, kat karqrlrgr ihalesini aldrklarr, llimiz qalca
Mahallesi, 19-6-0 lV pafta, 2529 parsel numaralr tagrnmazdan Belediyemize kalacak olan zemin 03 ve
Zemin 13 numarah asma katlr toplam 614 m2.lik igyerleri ile llimiz Yrldrnm Beyazrt Mahallesi '18 O ll
pafta, 2904 ada,6 parsel numara! 2838 m2.lik mer'i imar planrna gore Mobilyacrlar Sitesi Alanrna
tahsisli (H.6,50 m2) tagrnmazrn arada bedel ve deger farkr gdzetmeksizin bagabag takas edilmesi
yOnUndeki talep gOrilgi.ilmUg olup;

5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 18.maddesi, Belediye meclisinin gorev ve yetkileri (e) bendi
"Tagnmaz mal altmna, sattmma, takasma, tahsisine, tahsls gek/lnln deQigtiilmesine veya tahsisli bir
tagnmazm kamu hizmetinde ihtiyag duyulmamag hdlinde tahsisin kaldnlmasna; tig y dan fazla
kiralanmasna ye suresi otuz yth gegmemek kaydryla bunlar iizeinde sn h ayni hak tesisine karar
vermek. " hukmu uyannca;
Mulkiyeti Belediyemize ait olan, llimiz Merkez Qalca Mahallesi, 19-6-0 lV pafta, 2529 parsel
numaralr tagrnmazda bulunan Z-03 (kat irtifakr iglemi sonucunda olugacak olan Zemin-2 ba$rmsrz
bdlum numaral asma katlr i$yeri) ve Z-13 (kat irtifakr iglemi sonucunda olugacak olan Zemin-S
bagrmsrz boliim numaralr asma katlr igyeri) bagrmsrz bolum numarah asma kath igyerlerinin, mUlkiyeti
Hediye GURAL(GUR)' e ait olan, llimiz Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18 O ll pafta, 2904 ada, 6 parsel
numaralr tagrnmazla, arada alan ve deger farkr gdzetmeksizin bagabag takas edilmesine; takas
iglemine miiteakip, mulkiyeti Belediyemiz adrna tescil edilecek olan, llimiz Yrldrnm Beyazrt Mahallesi,
18 O ll pafta, 2904 ada,6 parsel numaralr tagrnmazrn tasarruf geklinin belirlenmesi konusunda
Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na ve Belediye EncUmeni'ne yetki verilmesine oy birligi ile
karar verilmigtir.

GUNDEMiN II.MADDESiNiN:
llimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan ve mtrlkiyeti Belediyemize ait olan tagrnmazlarrn
tasarruf gekillerinin belirlenmesi konusunun mtizakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konudaki
yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimizin muhtelif mahallelerinde bulunan Belediyemize ait tarihi konaklar restore edilerek ayaga

kaldtrtlarak canlandrnlmrg, bunlann bazrlan sivil toplum Orgutlerine, bazrlan da igletilmek iizere kiraya
verilmig ve bu konaklar zamanla igetmeciler tarafrndan gerekli 6zen gosterilmediginden konaklar
bakrmsrzhktan yrpranmrg olup, soz konusu konaklann sattgt yaptldtgtnda mal sahiplerince gerekli 6zen
ve itina gosterilece$inden dolayr Belediyemize maliyeti Uzerinden sattlarak, yeni tarihi konaklar
alrnarak onlann restorasyonunu yaparak tarihi kUlttlrUmttzil
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canlandrrmak, aya$a kaldrrmak amacryla, 5393 Sayrh Kanun'un 18. Maddesi (e) frkrast "Tagtnmaz
mal altmrna, sattmtna, takastna, tahsisine, fahsis gektinin de}igtirilmesine veya'tahsisti bir '
taynmaan kamu hizmetinde ihtlyag duyulmamasihefinde tahiisin katdrrtlmasrna; t)g yildan fazla
kiralanmasna ve stiresi otuz yrlt gegmemek kaydryta bunlar tizerinde stntrh ayni'hak iesrsrne karar
vermek." uyannca;
yazth konaklartn 2886 Sayrh Devlet lhale Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarrnca
.. Aga$rda
ihale ile sattgtntn yaptlmastna, satrgr ile ilgili fiyat tespiti, satrg gartlarrnrn-belirlenmesi, ahlagma,
16-zlTTPye.p.rotokollerin haztrlanmasr, imzalanmasr vb. konularda Belediye Bagkanr Xamit
SAMQOGLU'na ve Belediye EncUmeni'ne yetki verilmesine oy birligi ile kirar v6rildi.
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:

Finansmanr Japonya Uluslararasr igbirli$iAjansr (JICA) tarafrndan sa!lanan ve lller
BankastA.$.'ce yUrUtUlen "Belediye Kanalizasyon $ebeke ve Atrksu Arrtma iesislerinin
Geligtirilmesi Projesi" ile ilgili sa$lanmrg olan finansmanrn iade edilmesi konusunun mtrzakeresi
oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

Finasmanr Japonya Uluslararasr igbirligiAjansr (JICA) tarafrndan saglanan ve iller
QankaslA.$.'ce yUrUtUlen "Belediye Kanalizasyon gebeke ve Atrksu Arftma Tesislerinin
Geligtirilmesi Projesi" ile ilgili olarak;
llimiz,Ytldrnm B_eyazlt, Fatih, Cumhuriyet Mahalleleri ve Gaybi Efendi Mahallesini
kapsayacak gekilde KUTAHYA (MERKEZ) KrsMiyAGMURSuyu projesi ingaatr ihale
hazrrhklarr tamamlanm rgtlr.
16.05.2012 tarihinde kabul edilen ve 31.05.2012 tarihinde 28309 sayrh Resmi
Gazetede yayrmlanan, 6306 Sayrh Afet RiskiAltrndakiAlanlann DonUgtUrUlmesi Hakkrnda
Kanun kapsamrnda;
Bahse konu olan plojq bolgelerinde kentsel dOnUgUm gahgmalarrnrn baglatrlacak
olmast, buna ilave olarak DSI lll. Bolge MUdurluOU ve 34. gube MUdUrlUgU'nUn ilimiz
dereleri, ile ilgili rslah gahgmasl bulundugundan dolayr ilgili krsmi yagmursuyu projesinden
vazgegilerek, sa$lanmrg olan finansmanrn iade edilmesine oy Oirtigi ite karar verilii.

criruoeuiN 1 3.MADDesiruiru

:

Ulusal ve Uluslararast fonlardan (AB, Elgilikler, DUnya Bankasr, Kalkrnma Ajanslarr vb.)
hibe ve kredi almak igin proje yazma, yazdrrma, yUrUtme, bagvuruda bulunma konularrnda
pe.lgoiyg Bagkant'na ve Belbdiye Encumeni'ne yetki verilmesi konusunun muzakeresi oldugunu
belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
KUtahya ilimizin geligmesi noktasrnda 6z kaynaklardan ziyade,Avrupa Birli$i projelerinden
de KUtahya'mtztnda faydalanmasr igin, Ulusal ve UJuslararasr fonlardan (AB, Elgili[ler,Dunya
Bankast,Kalktnma Ajanslarr vb.) hibe ve kredi almak igin proje yazma, yazdrrma, yUrUtme,
bagvuruda bulunma konularrnda Belediye Bagkanr fahit SnnAQoGLU'na ve Beiediye
Encljmeni'ne yetki verilmesine oy birligi ile kaiar verildi.
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ctinoemiru I 4.MADDEsiruiru:
Belediyemiz itfaiye MUdUrlUgU ana hizmet binasr ve grup yerlerinin tespiti konusunun
mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediyemiz ltfaiye MUdUrlUgU ana hizmet binasr ve grup yerlerinin tespiti konusunun daha
detaylr incelenmek Uzere lmar ve Bavrndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine oy birli$i ile karar verildi.

cUNoemiru 1 s.MADDEsittitt:
lmar planr degigikli$i yaprlan Belediye hizmet alanrnda kalan llimiz, Gaybiefendi Mahallesi 37
pafta,223 ada, 33 parsel numaralr tagrnmazla ilgili Emniyet Genel MirdUrlU$i.i ve ll Emniyet
MUdUrlUgU'nUn yazrlarrnrn mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudakiyazrnrn
okunmasrndan ve yaprlan mOzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz Gaybiefendi Mahallesi, 223 ada,33ve 42 parsel, 224 ada,4,6,7,8,9,10 ve 11 parsel,
1739 ada, 15 ve 41 parsel numarah tagrnmazlardave223 ada, 33 parsel numaralr tagrnmazrn ve 1749
ada, 41 parsel numarah tagrnmazrn bitigi$inde bulunan, yeni belirlenecek hat do$rultusunda parktan
ihdas edilecek kesim de yaprlacak olan yeni Belediye Hizmet binasr ile ilgili olarak, gerekli oldu$unda
uzlagma, anlagma, s6zlegme, gartname, protokol imzalanmasr, satrn alma, trampa edilmesi,
mUlkiyetler Belediyemize gegtikten sonra tasarruf geklinin belirlenmesi, yaprm ihalesine grkarrlmasr vb.
konularda 5393 Sayrh Belediye Kanununun 15. Madde, 18. Madde ve 34.maddesine g6re, Belediye
Bagkanr ve Belediye EncUmenine, Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarih ve 124 sayil kararr ile yetki
verilmig olup;
Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih ve 177 sayfi kararr ile s6z konusu tagrnmazlarrn

▼

bulundu$u alanrn, Belediye Hizmet Alanr olarak tahsisi (ldari,Ticari,sosyo-KUltUrel vb. Tesisler) il
Emniyet MUdUrlUgUnden gdrUg alrnmasr kaydr ile uygun g6rUlmUgtUr.KUtahya ll Emniyet MUdUrlUgU
08.05.2014 tarih ve 43894 sayrlr yazrlarr ile, llimiz Gaybiefendi Mahallesi 37 pafta, 223 ada,33 parsel
numarah, Maliye Hazinesine kayrth tagrnmaz ile ilgili olarak, ll Muhakemat MUdUrlU$U tarafrndan
Eskigehir 1. ldare Mahkemesine Esas No.2011/500 dava agrldr$rnr ve Karar No.20121677 ile dava
konusu iglemin iptaline Danrgtay'da temyiz yolu agrk olmak Uzere karar verildi$ini ve alrnan mahkeme
karartntn bozulmast ve yUrUtmenin durdurulmasr yonUnde,Belediyemiz tarafrndan Danrgtay 6.
Dairesine itiraz edildi$ini ve Esas No.20131229 nolu karar ile mahkemenin yUrUtmenin durdurulmasrnr
gerektirecek bir neden bulunmadr$rna dair karar verildigini, konu ile ilgili olarak esasa iligkin mahkeme
karart sUrecinin Danrgtayda devam etti$ini, belirtilen yerin tahsis amacr do$rultusunda ll Emniyet
MUdUrlU$U Trafik EkiplerAmirlili Hizmet Binasr olarak kullanrldr$rnr belirtmiglerdir.
Emniyet Genel MUdUrlUgU 27.05.2014 tarih ve 81720 sayrh yazrlarr ile, Emniyet Genel
MUdUrlU$One tahsisli, llimiz Gaybiefendi Mahallesi, 37 pafta, 223 ada, 33 parsel numarah 1.350 m2
yUzolgUmlU Trafik Ekipler Amirli$i hizmetlerinde kullanrlan ve Danrgtay 6. Dairesinde 23101229 sayr ile
temyiz davast devam etmekte olan tagrnmazrn, Belediyemiz tarafrndan devrinin talep edildi$i, talebe
iligkin K0tahya Defterdarlt$tntn ilgi yazrsrna esas cevaben tahsisin kaldrrrlmasr ile ilgili gorUglerinin
bildirilmesi istenildi$i, ll Emniyet MUdUrlU$UnUn yazrlarrnda da belirtildi$i Uzere KUtahya ilinde deprem
gUvenligi testleri sonucu yrkrlan hizmet binasr ve lojmanlardan dolayr, ll Emniyet MUdUrlUgUnUn
ihtiyaglartntn kargtlanmast noktasrnda srkrntrlar yagandr$rnr ve soz konusu binanrn Traflk Ekipler
Amirli$i hizmetlerinde kullanrlmaya devam etti$ini aynca Belediyemizin bu alanda yapmayt planladrlr
hizmet binast igin ihtiyag duydu$u bahse konu tagrnmazda bulunan tahsisin kaldrrrlmasr konusunda, bu
hizmetlerin yUrUtUlmesi igin mUlkiyeti KUtahya Belediyesine ait, ll Emniyet MUdUrlUgUnce de uygun
g6r0lecek, egde$erde bagka bir hizmet binasrnrn Hazine adrna tescil edilerek, Emniyet Genel
MUdUdUgU adtna tahsis edilmesi durumunda bir de$erlendirme yaprlabilece$i; egde$erde bagka bir
hizmet binastntn Emniyet Genel MUdUrlUgU adrna tahsis edilememesi durumunda Gaybiefendi
Mahallesi 37 pafta, 223 ada,33 parsel numaralr 1.350 m2 yUzolgUmlU tagrnmazrn hizmetlerin devamr
agrsrndan tahsisinin kaldrrrlmasrnrn uygun gorUlmedigini belirtmiglerdir.
Konu Belediye Meclisimizce gorUgUlmUg olup, mUlkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve Emniyet
MOdUrlU$OnU'ne tahsisli ltimiz Gaybiefendi Mahallesi, 37 pafta, 223 ada, 33 parsel numaralr
tagtnmaztn, mUlkiyeti Belediyemize ait, de$er bakrmrndan uygun bir tagrnmazla takas edilmesi, satrn
altnmast, kamulagttrrlmasr, gerekti$inde sozlegme, anlagma ve protokol hazrrlanarak imzalanmasr
konulartnda Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na ve Belediye EncUmenine yetki verilmesine oy
birli$i ile karar verilmigtir.
GUndem maddelerinin tamamlandr$rnr belirten Meclis Bagkanr ahnan kararlarrn hayrrh olmasrnr
ederek, Uyelere ve misafirlere tegekkUr edip oturumu kapattr.
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