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Belediye Meclisimiz 5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagrdaki

gUndem maddelerini gdrUgmek iizere 5. donem 8. olagan toplantrst 1 birle$im, 'l.oturumunu
03/09/2013 SALI gtlnU Saat: 20.00'de Belediye Bagkanr Mustafa IQA'nrn Bagkanhlrnda Belediye

'

Kulttir Sarayr Meclis Salonunda, Uyelerden;1-NEJAT OZTURAN,2-H.OGUZ SEqEN,3-HALIL
TOKLU.4- SULEyMAN QIMENLER, s-AyNUR KOQUK MERCAN,6-lSMAlL BA$'BUNAR.
7-SERHAN DAYANQ,S-UMMUHAN $Apgt, 9-HlLMl MITHAT DELEN,lO-AyLlN GIRGiN OGUZ,
11-NECATI KAYMAK,12-BANU AKALINOGLU, l3.MEHMET CELAL DALKILIQ,l4-ALI ALPER
oLGUN, 1 5-ERCAN oZQtNAR, 1 6-MEHMET BACAC|, 1 7-HALIT OGUZ ATAKAN, 1 8-ytLMAZ
TOKERIM, 1 9-SEVGI BAKIRSOZER,2O-SEBAHATT|N CEYHUN,21 -ABDULLAH USTALAR,
22-HASAN BASRI HURATA,23-FARUK OZLEBLEBiCi,24-HASAN HUSEYiN SELVI, 25-iLHAN
TOPAL'rn igtirakleri ile yaptr.
Qogunlugun bulundu!unu belirten Meclis Bagkanr oturumu agtr.
katrlamayan meclis uyelerinin izin dilek-geleri oldugunu belirten Meclis Bagkanr,
_To.-p]anllya
-SULEYMAN MALTA$,2.RA$IT ARKAQ,3-IBRAHiM YIGiT,4-HARUN OZTULUM,5-EROL
ALPERTURK'Un izin dilekgelerinin okunmastndan sonra izinli sayrhp sayrlmamalarrnr oya sundu
ve izinli sayrlmalanna oy birligi ile karar verildi.
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. Meclis Bagkanr gUndeme ilave edilmesi istenilen 6nergeler oldugunu belirterek, 6nergelerj
tek tek okudu ve;
-Yoncall ilave Uygulama lmar Planlarrnda yer alan Turlzm Tesis Alanlarrna iligkin plan notu
duzenlemesi,
-Devlet Hatun Caddesi ile Saat Kulesi Sokakta trafik uygulamalan ve sokak ismi,
-llimrz, merkez,Yrldrnm Beyazrt Mahallesi 1g-o-lv paft;,-1064 ada,35 parselde imar plan
de0i9iklr0i,
-llimiz, merkez, MehmetAkif Ersoy Mahallesi ve Toki Akkent Mahallelerinde bulunan Sosyal
KUlturel Merkezleri ile ilgili talebin delerlendirilmesi konularrnrn gundeme ahnmalarrna oy birligi iie
karar verildi.
Srrasryla gUndem maddelerine gegildi ve;
GUNoEMiN l.MADoESiNiN:
Kadro srnrf degigikligi konusunun muzakeresi oldu(unu belirten Meclis Bagkanr bu
konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerdei sonra konuyu oya srndu re;
24 remmuz 2013 tarih ve 28717 sayrh Resmi Gazetete yayrmlanin 2b1315002 sayrlr
Bakanlar Kurulu karartnda "Programcr ve gozUmleyici Unvanlarinrn 657 SayrI Devlet Memurlal
Kanunu'nun 36 tncr maddesinin birinci frkrasrnrn Teknik Hizmetler Srnrfr baglklr ll numarah bendi
-Bagkanhgr,nrn
kapsamrna ahnmasr; Maliye ve Milli Egitim Bakanlrklarr ile Devlet personel
goruglerine dayanan Baibakan Yardrmcrlr!r'nrn 1210612013 tarihli ve 1974 sayih teklifi uzerine, adr
gegen Kanunun 36 rncr maddesinin ortak Htikumler bolumunun (G) bendine gdre, Bakantar
Kurulu'nca 2410612013 tarihinde kararlagtrnlm rgtrr. " denildiginden 1 adet 7 ncr-derece Programcr
kadrosu ile I adet 6 lncl derece QdzUmleyici kadrosunun Teknik Hizmetler Srnrfrna gegirilmesine
iligkin lll sayrlr Dolu Kadro De$igiklik Cetvelinin (Memur) aynen kabulune oy birligi il6 kirar verildi.
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GUNDEMiN 2.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 02.09.2005 tarih ve 319 sayrlr kararr ile 6n ddemeli kar r su
sayaglartntn yeniden gorUgUlmesi konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu
konudaki yazrnrn okunmastndan ve yaprlan mOzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 02.09.2005 tarih ve 319 sayrl kararr ile llimiz,merkez ilgede yeni
verilecek su abonelerine, Yoncalr ve llrca'da bulunan su aboneleri ile 3.ddnem su bortunu
odemeyen su abonelerlnin 6n odemeli kartlr elektronik sayaq sistemine gegmeleri kararlagtrnlmtq
olup;

Yurt,Dersane,AVM gibi vatandagrn toplu olarak bulundugu yerlerdeki yangln hattt
aboneliklerinde meydana gelebilecek olasr yangrnlarda kartl sayaglarda bulunan belirli miktar
suyun bitmesi ile yangtna mUqahale edilememesi gibi bir durum ile kargrlagmamak ve daha boyUk
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bir felakete meydan verilmemesi bakrmrndan sadece Yurt, Dersane ve AVM, vb.gibi yerlerde
yangrn hattr aboneliklerinde kartlr sayag zorunlulugunun kaldrnlmasrna ve mevcut karflr
sayaglarrnda mekanik sayag sistemine gevrilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 3.MADDESiNiN:
ilimiz, servi Mahallesi 19.M.1 pafta, 3397 ada,1 parsel ite 339g ada 1 parsel arasrnda
bulunan taglnmaztn kamulagtrnlmasr konusunun mttzakeresi olduounu belirten Meclis Bagkanr bu
konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz servi Mahallesi, 19.M.1 pafta, 3397 ada 1 parsel ile 339g ada 1 parsel arasrnda,
Bolatbey sokak'ta bulunan 2 KatI kagir bina 3194 sayrh imar kanunun 1g. maddesrne gore
yaptlan tmar uygulamasl sonucu imar yolunda kalmaktadrr. SOz konusu binantn bulundri!u alanda
yol daralmakta, trafik srkrgrklgr meydana gelmektedir, Bu sorunun goziimU igin s6z konuiu binanrn
kamulagtlnlmasl gerektiginden maliyeti belirlenen tagrnmazda yaprlLcak iglemlerin, meclislmtzce
tespit edilen oncelik srralanna gore yaprlmak izerc 01.01.2013 tarihinde baglayrp, 31.12.2017
tarihinde tamamlanacak olan 5 yrllrk kamulagtrrma programrntn 2013 yrlr dilimine ilave edilmesine
oy birligi ile karar verildi.
1-5 Yrlhk imar programlnln
a-Program numarast :Ek
b-Baglangrg
:01 .01 .2013
c-Bitig
.31.12.2017
Toplam
:19.379,50 TL
Senelere gdre yaptlacak iglerin bedel taksimatt
2013 yrlr: 19.379,50 TL
2014 yil:
2015 yrlr:
2016 yrh:
2017 ytr
2-Yaprlacak iglere gOre odenekler
Kam
19379.50 TL

Tarihi
Tarihi
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Kamulagttrma

Servi Mahallesi, 19.M.t pafta, 3397 aOaJ
parsel ile 3398 ada, 1 parsel arastnda bulunan
ve imar uygulamasr sonucunda imar yolunda
kalan 2 Katlt Kagir Binanrn kamulasttfllmast

ri

Yll:

Bedeli (TL)

2013

19379,50 TL

GUNDEMiN 4.MADDESiNiN:
ilimizde muhtelif yerlerde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ve isim degigikhoi
talepleri konusunun muzakeresi olduOunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnin
okunmastndan ve yaptlan m0zakerelerden sonra konuyu oyj sundu ve;

.

GUNDEMiN s.MADDEsiNiN:
llimiz, Okmeydanr Mahallesi $embel Deresi mevkiinde bulunan mahalle sakinlerinin yeni
mahalle olma talepleri konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konudaki
yazrnrn.okunmasrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimrz, merkez, Okmeydanr Mahallesi gembel Deresi mevkiinde bulunan Mahalle
sakinlerinin bu alanda yent bir mahalle kurulmasrna ylnelik 29.07.20'13 tarih ve 8128 kayrt nolu
dilekgeleri incelenmig olup;
Okmeydanr Mahallesi $embel deresi mevkiinde yeni bir mahalle kurulmasr konusunun eski
Jandarma Taburu alantntn konumuna gore ilerideki tarihlerde de$erlendirilmesine oy birligi ile karar
verildi

GUNDEMiN 6.MADDEsiNiN:
itimiz istiklal Mahallesinde bulunan Sanayi sokak isminin degigtirilerek Rrfkr yukselener
isminin verilmesi ydnundeki talebin mUzakeresi oldugunu betirten Mlctis Bagkant bu konudaki
yazinin okunmaslndan ve yapllan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei
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llimiz lstiklal Mahallesinde bulunan Sanayi sokak isminin degigtirilerek Rrfkt Yukselener
isminin verilmesi ydnUndeki talebin daha detayh incelenmesi igin Muhtelif lgler Komisyonu'na
havale edilmesine oy birli0i ile karar verildr.
GUNDEMiN T.MADDEs|NiN:
Belediye Meclisimizin, 11 .07.2013 tarih, 314 sayrlr, 02.08.2013 tarih, 366 sayrl kararlalyla
uygun goriilen, PlanlrAlanlar Tip lmar Ydnetmeliginin uygulanmast ile ilgili kriterlere, ek kriterleiin
belirlenmesi konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile
komisyon raporunun okunmastndan slayt Uzerinde gOsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,
Belediye Meclisimizin 11 .07.2013 tarih ve 314 sayrlr ve 02.oa.2013 tarih ve 366 sayrh
kararlan ile uygun gorulen, PlanlrAlanlar Tip lmar YonetmeliOi'nin uygulanmasr ile ilgili kriierlere,
ek kriterlerin belirlenmesi konusunun daha detaylr incelenmek uzere jmar ve Bayrnd]rhk
Komisvonu'na havale edilmesine oy birligi tle karar verildi.
GUNDEMiN s.MADDEsiNiN:
ilimiz, merkez, Gaybiefendi Mahallesi, 40 pafta, 221 ,437 adalarda imar planr degigikligi
konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyoi
raporunun okunmasrndan slayt Uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez,Gaybiefendi Mahallesi, 40 pafta, 227,437 adalarda imar planr degigikligi
mUracaatr incelenmig olup;
Gaybiefendi Mahallesi, 40 pafta, 222, 437 adalar b6lgesinde imar planrnda belirlenen
Sanayi Alanlarrnda, 0.30 m2/ 2.00 m3, 5, 10, 1s melre bahge alanr lejandiarr bulunmaktadrr. 227
ada bolgesinde '10 metrelik yol alanlarrnrn duzenlenerek, s6z konusu alanlarda ,'Konut Drgr
Kentsel Qaltgma Alant ve Ticaret Alanl'lejandh sahalarrnrn planlanmasr, "Konut, ytjksek Nitelikti
Konut (Rezidans) Yap amaz, TAKS:0.30, KAKS:0.60, Btok Nizam, Hmax:2 kai (a.oo metre),
min. parsel cephesi: 40 metre, min. parsel derinlidi: 4s metre, minimum parsel bilyrjkluQa: 2.000
m2, imar plant deSigikliQinde belirlilmeyen arka ve yan bahge mesafelen . s metr6air, bZhge
alanlannda zemin ve bodrum katlar yaptlamaz, 18. maddeimar uygulamastnrn yap,imas,
zorunludur." plan notlannrn olugturulmasr, '10, 25 metre bahge alaniarrnrn duzenlenmesi
y6nlerindeki imar planr degigikliginin 3194 Savrlr Kanun'un 8/b maddesi uyannca onaylanmastna oy
birligi ile karar verildi.
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GUNDEMiN g.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada,11g parselde imar planr
degigikligi konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazt ile komrsyon
raporunun okunmasrndan slayt uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 93 pafta, s77 ada, 11g parselde imar planr
de$igikligi mUracaatt incelenmig olup;
30.07.2013 tarih, 4852 kayrt nolu dilekge ile yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada,
118 parselde Tl in iptal edilmesi ve daha 6nce Qrkartrlmrg olan gaprn uygulanmasr igin yenilenmesi
talep edilmigtir.
Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada, 118 parselde, imar planrnda; 5 m. on bahge
alanlr, Bitigik Nizam 4 kat
lejandlr alan, ilgili "Yapr yogunluQunu deOigtirmemek amacryla, bahge
mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yaprlamaz; plan degigikliginden 6nceki imaiplanrndi
belirlenen bahge mesafelerine, Tl uygulamasrnda da aynen uyulacaktrr.', plan notu
bulunmaktadrr.
118 parselde; yukarrda belirtilen plan notunun iptal edilerek, 5 m. on bahge alanlt, Bitigik
Nizam 4 kat konut lejandlr alanrn duzenlenmesine ifigkin imar planr degigikliginin 3194 Sayrtr
Kanun'un 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna oy birligi ile karar verildi.
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GUNDEM|N IO.MADDES|N|N'
llimiz, merkez, gair geyhi Dumluprnar Mahallesi YerlegikAlanr dolu kesiminde yol ve
kavgak alanlart dUzenlenmesine iligkin imar planr ve de$igikli!i konusunun mtizakeresi oldugunu
belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmastndan slayt Uzerinde
gOsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mi.izakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, $air geyhi Dumluprnar Mahallesi Yerlegik Alanr dogu kesiminde yol ve
kavgak alanlarr dUzenlenmesine iligkin imar planr ve degigikli!i konusu incelenmig olup;
22.08.2013 tarih 5345, 5338, 5339, 5337, 5331, 5330, 5340, 5346.5347,5343, 5344,
5323, 5321 , 5322, 5324,532s, 5329, 5326, 5327 , 5328, 5333, 5332, 5336, 5335, 5334, 5265,
5315,5319,5320,53'17,5316,5318,5313, 5312,5314 kayrt nolu dilekgeteretUd editmigtir. Soz
konusu dilekgelerde;......... imar yoluna aynlan krsmrn Mahallenin birrnci derecede sulak ve verimli
tanm arazisi oldugu, bu yol alantntn aynt zamanda otlakiye ve mera sahalarrnr yok ettigi ve
kavgagtn da buraya yapllmast sonucu otlakiye ve meranrn bUyLlk bdlUmUnun kullanrlamaz hale
geldigi, mahalle sakinlerinin arazilerine ulagrmda ve hayvanlarrnrn otlatrlmastnda daralmalar
olabileceoi, bu tramvay yolunun daha 6nce de yaprlan itirazlarda olduou gibi yine koyun girigine
getirildigi.... hususlan agtklanmtgttr.
Soz konusu bdlgede tramvay sistemiyle ilgili bir proje bulunmamaktadrr. Troleyb0s
projesiyle ilgili yol alanlarr dUzenlenmigtir. $air $eyhi Dumluprnar Mahallesi Yerlegik Alanr dogu
kesimjnde; imar plantnda ktrrkh olarak bulunan 15 metrelik yol alanrn, guney kesiminde dtiz ha l
olacak gekilde beltrlenmesi, kavgak alanrnrn ve 10 metre k yollann duzenlenmesine iligkin imar
planr ve degigikli!rnin 3194 Savrlr Kanun'un 8/b maddesi uyannca onavlanmasrna;
lmar planr ve degigikli$inin kesinlegmesine mirteakip tagrnmaztarrn irnar yolunda kalan
kesimlerinin 5 yrllrk imar programrnrn 2013 yrlr dilimine ilave edilmesine oy birligi'ile karar verildi.
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GUNDEMiN II,MADDESiNiN:
ilimiz, merkez,Yrldrflm Beyazrt Mahallesi, 2595, 2596 adalarda imar planr degigikligi
konusunun miizakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komiiyon
raporunun okunmasrndan slayt Uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan
mi.izakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 2595, 2596 adalarda imar planr degigikligi
mtrracaatr incelenmig olup;
Yrldrnm Beyaztt Mahallesi, 2595, 2596 adalarda; imar plantnda Kentsel ealrgma Sahast
Tesisleri, H: 8.00 metre (2 kat), 5 er metre bahge alanr lejandlt sahalar yer almaktadrr. 2595 adanrn
kuzey ve gUneyindeki 5'er metrelik bahge alanlarrnrn 0 olarak belirlenmesi, kitle gdsteriminin
yaptlmast, ilgill plan notlartntn dUzenlenmesine iligkin imar planr deQigikliginrn 3194 Sayrh Kanun,un
8/b maddesi uyarrnca onaylanmasrna oy birligi jle karar verildi.
GUNDEMiN 1 2.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 293 sayrlr kararr ile onaylanan; Civli, Kirazprnar
Mahallelerindeki 2210 nolu imar plant ve de!igikli0inin dUzenienmesi konusunun muzakeresi
olduQunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr rle komisyon raporunun okunmasrndan slayt
uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,
Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 293 sayrlr karan ile onaylanan; Civli, Kirazprnar
Mahallerindeki 2210 nolu imar planr ve de!igikli0inin dUzenlenmesi konusu incelenmig olup;
Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarlh ve 293 sayrlr karan ile onaylanan, Civli, Kirazprnar
Mahallerindeki 2210 nolu imar planr ve degigikliginde; troleybUs hattrnrn da gegegi yol alanlarr,
yegil alanlar, kavgak sahalan dUzenlenmig, Belediye Hizmet Alanr - Troleybus istasyonu ve ilgili
Tesisleri sahast olugturulmugtu. Sdz konusu imar planr ve de$igikli0inin Yonetim Kurullarrnca
uygun g6rUlmedigi, Dumluprnar Universitesi RektorluOUnUn 30.07.2013 tarih, 753/ 588 sayrh
yazlarryla iletilmigtir. Halbuki, konu ile ilgili daha cince iletilen Dumluprnar Universitesi
RektorlU0Unun 29.O4.2O13|arih,7531 334 sayrlr yaztlalnda, belirtilen hususlarrn yerine getirilmesi
amaclyla; Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 293 sayrlr kararr ile soz konusu 2210 nolu imar
plant ve de$igikli$i uygun g6rulmUgtu. Aynr zamanda yaprlan toplantrlarda Troleybus Sisteminin
teknjk, fiziksel, ekonomik, gevresel v.b ozellikleri anlatrlmrgtrr.
Kentlegmede en dnemli arazi kullanrmr fonksiyonu; ulagrmr olugturan yaptdtr. Ulagrmda da
birincil derecede onem verilmesi gereken toplu tagrnlm slstemleridir. Troleybus Sistemi de bu
/
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sistemlerden biri olup, kentimiz igin en optimum olanrdrr. Bu nedenlerle, Tavganlr Karayoluna
baglanan Kirazprnar Yolundan baglayarak, Belediye Hizmet Alanr - Troleybus lstasyonu ve llgili
Tesisleri sahasrntn kuzey srnlrrna kadar; bu saha, yol ve yegil alanlardan olugan imar planr ve
degigikli0inin sabit tutularak, diger alanlardaki, Belediye Meclisimizin; 04.01.2013 tarih ve 20
saytlt, 04.06.2013 tarih ve 293 sayrh kararlarryla onaylanan, 2210 nolu degigiklik alant bolumlerinin
iptal edilmesi, iptal edilen imar planr ve de!iqikligi alanlarrnrn 6nceki imar planlarrna getirilmesine
oy birli!i ile karar venldi.

GUNoEMiN 1 3.MADDESiNiN:
limiz, merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesa, 18.o.3 pafta, 1184 adada imar planr degigikligi
konusunun muzakeresi olduQunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon
raporunun okunmasrndan slayt Uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.o.3 pafta, 1184 adada imar planr degigikligi
mUracaatr incelenmig olup;
Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.o.3 pafta, rmar planrnda Bitigik Nizam 3 kat konut lejandlr
1184 adada, daha Once 5 nolu parsel alanrnda kaldrrrldrgr da belirtilerek, 8 nolu parsel alanrnda
bulunan ada ayrrma gizgisinin, kaldrnlmasrna yonelik imar planr degigikligi talebi , 31 .05.2013 tarih,
3760 kaytt nolu dilekge ile yaprlmrgtrr. imar adasrnda daha gok 7 metrelik yol tarafrnda mevcut
tegekkkul hattrnrn uygulandr0r gorulmugti.ir. 31 .10.201 3 tarihine kadar ruhsata esas yaprlanma
Qaplyla ilgili miiracaat yaprlmasr halinde, 31 .05.2013 tarihinden onceki planh alanlariip imar
yonetmelioi hukumleri gegerli olmak uzere, 1184 adada; 5 nolu parsel alanr ve bu parselin
guneyindeki tum parsel alanlarrnda, on bahgelerde mevcut tegekkul uygulanmadan, arka bahge
alanlannrn devamh olarak uygulanmasrnda problemlerin olmamasr amacryla, gizildiQi gekilde
uygulanmak itzere 10 metre bina derinligi belirlenmesi, arka bahge alanlarrnrn igareilenmesi
yonlerindeki imar planr degigikliginin 3194 Savrh Kanun'un 8/b maddesi uyannca ;naylanmasrna oy
birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN I4,MADDESiNiN:
llimiz, merkez, siner Mahallesi, 114 adada, imar planr degigikligi konusunun muzakeresi
oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazr ile komisyon rapoiunun okunmastndan slayt
Uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Siner l/ahallesi, 114 adada, imar planr deQigikligi mUracaitr intelenmig olup;
25.06.2013l.arih, 4201 kayrt nolu ditekge ite Siner Mahaltesi, 16.O 2 pafta, .114 ada, 4 nolu
parsel alanrnda. bina kitlesi konulmasr yoni..lnde imar planr degigikligi talebi yaprlmrgtrr. 4 nolu
parsel alanrnda, imar planrnda; ozel Egitim (Kreg. Anaokulu. llkogrelim t-ise v.o) yurt ve spor
tesisleri lejandh alantntn; bahge sahasr bulunmaktadrr.4 nolu pariel alanrnda Ozel-freg, anaokulu,
lise, yurt ve sosyal tesis alanr duzenlenerek, hmax: 14.50 metre (4 KAT), 16.65 metre i ao.oo
metre dlgUlerinde bina kitlesinin belirlenmesi, 5' er metre ve min. 9.50 metre bahge alanlarrnrn
d[tzenlenmesi, blna kitlesi drgrndaki di$er sahanrn bahge alanr olarak igaretlenm esi, " Beliftilen
bina 1lgabri d$tnda kapalr grkma yaprlamaz, aEk grkma yapilabilir." plan notunun belirlenmesi
yonlerindeki imar plant degigikliginin 3194 Sayrlr Kanun'un 8/b maddesi uvannca onaylanmasrna oy
birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 1 S.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 376 sayrlr karanyla onaylanan; yrldrrrm Beyazrt
Mahallesi 73 ve 91 paftalarda, 19.N.1 , 20.N.4 imar planr paftalarrnda yaprlan 235'l nolu imar planr
deOigikli0inin dUzenlenmesi konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki
yazl ile komisyon raporunun okunmastndan slayt Uzerinde gOsterilerek bilgi verilmesinden ve
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 02.08,2013 tarih, 376 sayrL karanyla onaylanan; yrldrrrm Beyazrt
Mahal]esir 73 ve 91 paftalarda, 19.N.1, 20.N.4 imar planr paftalannda yaprlan 235'1 nolu imar planr
degigikliginin duzenlenmesi, mUracaatr incelenmig olup;
Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 376 sayrlr kararryla onaylanan; yrldrnm Beyazrt
Mahallesi, 73 ve 91 paftalarda, 19.N.1, 20.N.4 imar planr paftalannda yaprlan 2351 nolu imar planr
deOigikli0inde; 15 metrelik yol alanrnrn E0itim ve sosyat Donatr Alanrna dahil editerek, dogu
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kesimde e$itim ve sosyal donatr alanrnda 12 metrelik yol duzenlenmesi, y6nlerindeki imar plant
deoigikli0inin 3194 Saytlt Kanun'un 8/b maddesi uyaflnca onavlanmastna:
EndUstri Meslek Lisesi ile e0itim ve sosyal donatr alanlarr arastnda ulagtmtn kolayltgl
aglsrndan ust ge9it yaptlmasr talebinin degerlendrrilmesinin lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu (estetik
kurulu) - Belediye Bagkanll!tnca yaprlmasrna oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMi l6.MADDEsiNiN:
Askeri Hava Alant Mania Plant konusunun mirzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu
konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan slayt uzerinde gosterilerek bilgi
verilmesrnden ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Askeri Hava Alant Mania Planr konusu incelenmig olup,
KUtahya valili0inin 21.03.2013 tarih,2179 sayrh yazrsryla, Milli savunma Bakanlrgrnrn
02.03.2013 tarih, 7500-162 sayrh, Askeri HavaAlanlarr Mania Planlarr Uygulamasr konulu yazrsr
iletilmigti. Milli Savunma Bakanll!tntn soz konusu yazrsr, Danrgtay Altrnci Dairesinin konuyll itgiti
2008137 81 saylh Karart, esas altnarak, Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih, 290 sayrh'kara-1yla;
K0tahya Askeri Hava Alant Mania Plantnrn, 1/1 .OO0 Uygulama lmar Planlannda, ilgili hususlarr ve
"Yaprlagmalarda Mania Planr Kriterlerine Uyulacaktrr." kriteri ile beraber uygulanmisr uygun

gorUlmugtU.

Bilindi!i iizere KUtahya Askeri Havaalanr MSnia Planr kriterleri 1995 yrltndan jtibaren ldari
mahkemeler, Danlgtay ve Belediye Meclisimizin muhtelif tarihlerdeki kararlairyla guni.imuze kadar
gdztrm Uretmek adtna birgok teknik incelemeyi ve hukuki kararlarr kapsamaktadri. En son, bahse
konu 02.03.2013 tarih, 7500-162 sayrlr yazrda; "....havaalk faaliyetteri nedeniyle in$aat
stnrrlamalannda, uygulama birliSinin olu$turulmas maksadtyla yeni bir yasat di.tzenleme
yaprhncaya kadal'hukmune gore teoit edilmig olup, kurum ve kuruluglara bir takrm gorevler
verilmigtir. Yazrn n, 4lb maddesinde " Meydan Komutanh klarrnca; mevcut mania plailarrnrn
haztrlanmastna dayanak teskil eden mania kriterlerinde degigiklik oldugunun belirlenmesi ve
mevcut mania planlannrn revize edilmesine ihtiyag oldu!unun delerlendirilmesi halinde,
uygulanacak yeni mania kriterlerinin Milli Savunma Bakanlrglna (MSB Harita Genel Komutanlrgrna)
bildirilmesi," hukmtjne istinaden Kutahya Hava Er EgitimTugayrmrza, 4/c maddesi ile ',Mi i
savunma Bakanl@tnca (MSB Harita Genel Komutanletnca), Meydan Komutanlklarrnca
gdnderilecek yeni mania kriterlerine gdre haztrlanan yeni mania planlartnrn, uygulanmak llzere
ilgili ttim kurum ve kuruluglara yayrmlanmaa" hukmirne istinaden hazrrlanacak-yeni mania
planlarrnrn uygulanmak uzere tum kurum ve kuruluglara, 4/9 maddesi ile de "y'ayrmlanan mania
planlanntn, plan yapma yetkisine haiz kurum ve kuruluglarCa, her olgekteki imar'planlartna
igaretlenmesi ve plan hi.iki)mlerine, 'Yap agmalarda Mania planr Kriterlerine lJyulacaktrr.' plan
notunun eklenmesl" hukmune istinaden Belediyemiz lmar Komisyonu ve Belediye Meclisimrze
gdrev dUgmektedir.
Bunun Uzerine, 20.08.2013 tarihinde Ankara' da Sayrn Milli Savunma Bakanr ile yaptlan karglltklt
gdrugmede; Hava M6nia Planlarrnrn, kriterler agrsrndan incelenerek, uygulama zorluklal ve
agtklamalarr ile birlikte plan uzerinde iglenerek raporlanyla tekrar de$eilendirrlmesi igin yazr
yaztlmast talimatlandtrmrgtrr. Bu konuda gerek lmar Komisyonumuzca gerekse lmaive
$ehircilik
MUdurlUgumuzce buna g6re hazrrlanan plan ve gerekgeler dogal topogiafik durum ve hjli hazrr
aglslndan incelenmigtir. Uygulamalarda problem olmamasr igin, 6lgek itibariyle Hava Alanl Mania
Plantnda belirtilmeyen ara mania kod ve gizgileri ekteki plana igaretlenm igtii. Mimarlar Odamlzrn
19.08.2013 tarihinde konu ile ilgili gOrUS ve dnerileri de Belediyemize iletilmig ve incelenmigtir.
26 08 2013 tarihinde yaptl$tmrz Sayrn Milletvekilimrzin de igtirak ettili Mimailar Odasr ve lngaat
MUhendisleri Odast Bagkanlannrn da bulundugu istjgare toplanttsrnda, yaprlan haztrltklar bi;likte
incelenmig ve hazlrlanacak rapor ve ekleri konusunda mutabakat saglanmtg, Belediye Meclisimizde
degerlendirilmesi uygun gdrrilmugtur. Bu hususlar yaprlan gori.igmelerde Hava Er Egitim Tugay
Komutanlrgrna da iletilmigtir.
Belediye ve I\ilucavir Alanlaflmrz dahilindeki, Hava Alanr Mania ptanr etud edilmigtir.
Nazrm ve Uygulama imar Planlarrmrzrn bUyUk bOlUmUnde Hava Alanr Mania plant
bulunmaktadrr. ozellikle kentin merkezi ve gevresinde, zafertepe I\Iahallesinden, Evliya qelebi
Mahallesine kadar, mania plantna gdre kal srnrrlamasr getirilebilecek alanlann bulunduOu gOrtilmugti.lr.
Naztm ve uygulama imar planr alanlartnrn da oldu{u; kentimizin meskun dokusunun gUney bc,ltimunde,
2. Organize Sanayi Bolgesinin batrsrnda, Perli ve Yeni Bosna Mahallerinin dogusundi, haiihaztr arazi
yaptsrnrn, hava mania planr koflan altrnda kalan bdlgelerin (dogal mania alanlan) oldugu tespit
/
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edilmistir. DoQal Mania Alanlannrn traglanarak Mania Planrna uygun hale getirilmesi ekonomik ve
hukuki agtlardan olanakstzdtr. Halihazrr durumla ilgili, bir bagka husus ta, Danrgtay Altrncr Dairesinin
2008/3781 nolu Karanndaki', " .... davau idarenin talebinde mania kitedeini saQlamayan bina ve
tesislein yrktmrna ili$kin herhangi bi istemin sdz konusu olmadlgr,.. " konusudur. B6yle bir konuda
halihaztr durumu g0z ardr ederek, planlarrn geligtirilmesi mumkun degildir. Planlafln bir sistem getirdigi
dUgUnUltlrse, hava mania planlannln; dooal mania alanlannda hig bir iglem yapllmadan, diger
sahalarda imar planlanyla onceden belirlenen yapr yijksekliklerine srnrrlamalar getirmesi bir geligkiyi
beraber getirmektedir. Halihazrr durumu gUnumuzde ve gelecekte gekillendirecek, hukuksal boyutu
olan, en onemli araqlar, imar planlafldtr.
Hava Alanr Mania Planlannrn krsrtlamalar, engellemeler getirmesi kargtsrnda, imar planlarrnrn
niteli0i, onemi ve amactyla ilgili hususlan belirtmek gerekmektedir. imar planlarr; gerekli, sosyal,
fiziksel, ekonomik, teknik v.b aragtrrmalardan sonra yaprhr ve o bolgedeki yaprlagmalara duzen getirir.
Merkezi yonetim, yerel yOnetim ve fertler igin mecburiyetler ve mukellefiyetler dogurmaktadtr. Temel
olarak planlandtkla arazi pargast tizerindeki arazi kullantm fonksryonlarrn r, nufus ve yapr
yogunluklartnt belirleyen ve gelecekteki geligimleri dngoren bir nitelik tagrr. imar planlarr arazi
mUlkiyetinin kullantmtna y0nelik bir dLlzen getirmeleri itibariyle mLilkiyeti kamu yaran amaqyla
slnrrlayan bjr nitelik te taglyan hukuksal bir araQ , bir formdur. Kentlerin geligmesini dtizenleme ihtiyact
kamu diizenini ve kamu yarartnt korumak amacrna yclneliktir. Danrgtay igtihadtnda ve ogretide de imar
planlarlnln duzenleyici iglem ta$rdrgr konusunda tereddut bulunmamaktadlr. Bu duzenleyici iglemler
genel, soyut, surekli, kigilik drgr, bir kez uygulanmakla tukenmeyen kural koyucu jglemlerdir. Bu kural
koyucu iglemlerin, uygulanmasr sonucu gergeklegen kentlegmenin; ekonomik, sosyal ve kulturel
sonuElart, o kentte toplumsal yagamdaki faktorleri olugturmaktad rr. lmar planlarr, insan, toplum, gevre
munasebetlerinde kigi ve aile mutlulu$u ile toplum hayatrnr yakrndan etkileyen fiziksel gevreyi saglrk[
bir yaptya kavugturmak, yatrnmlann yer segimlerini ve geligme egilimlerini yonlendirmek ve topragrn,
koruma ve kullanma dengesini en rasyonel bigimde belirlemek amactyla hazrrlanrr. Kentimizde ise
1985 yrlrndan once de imar planlarr bulunmakla beraber, 3194 sayrlr lmar Kanun kapsamrnda; 1gg5
ylllndan jtibaren farklr yrllarda yaprlan imar planlan gUnUmuzdeki imar planlarrnrn iskeletini
olugturmaktad rr. GitnUmUze kadar hukuksal bir sUregten gegerek imar planlan yaptlmtgtrr. Imar planlarr
uygulanlrken, birdenbire bu imar planlarrna krsrtlamalar, engellemeler getirecek Askeri Hava Alant
Mania Planlannrn uygulanmasr, beraberjnde yukanda agrklanan hususlarda da krsrflamalar,
durdurmalar, farklr geligmeler getirecektir. Bu dai kentte, ekonomik olarak kaytplara yol agacak, sosyal
ve ki.iltUrel hedeflere ulagrlmasrnr engelleyecektir.
Btittin bu agtklanan nedenlerden dolayr,
A-) Mania kriterlerinin bu bilgiler tgtgrnda yeniden degerlendirilmesi,
B, Uluslararast Zafer Haua limanrmrzln gok daha genig imkanlan ile her tUrlu uguga uygun
oldu0u g0z onUne alrnarak, ugug konisinin ve hava mania kriterlerinin yentden degerlenairitmesl
Hususlartnda; Milli Savunma Bakanlrgrmrzdan inceleme heyetinin istenmesine oy birliOi ile
karar verildi.

GUNDEMiN IT,MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 03.05.2013 larih ve 222 sayrh kararr ile onaylanan Okgu Mahallesi,
20.J.2-20.K.1 paftada yaprlan 2329 nolu imar planr degigikligi ve ilave imar planrna askr siiresi
dahilinde yaptlan itiraztn de$erlendirilmesi konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclis
Bagkant bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan slayt Uzerinde gosterilerek bilgi
verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimlzin 03.05.2013 tatih ve 222 sayrh karan ile onaylanan Okgu Mahallesi,
20.J.2-20.K.1 paftada yaprlan 2329 nolu imar planr degigiklili ve ilave imar planrna askr sgresi
dahilinde yaptlan itirazln degerlendirilmesi mUracaatt incelenmig olup,
Defterdarlrk Milli Emlak MUdurlugU'nun 19 08 2013 tarih ve 5746 sayrlr yazrsr; "...soz
konusu tagrnmaz, 0810212013 tarihinde yaprlan imar planr degigikligi ile Hah Kilim vb. Yrkama
Tesisleri Alanr, yol ve Park alanr olarak ayrrlmrg iken yaprlan son degigiklik ile Hah Kilim vb. Yrkama
Tesisleri Alantntn kaldrnlarak, KUtahya Qini Kooperatifleri Tesisleri ve Hafriyat Topra!r ingaat ve
Ytktntt Atrklarr Depolama Tesisleri Alanlarrnrn bu alana do$ru genigletildi0i ve aynca yol ve park
alanlarrnda dUzenlemeler yaptidr0t gOrUlmugtur. Bu nedenle, s6z konusu imar planl degigikliginin
Hazine zaranna sebebiyet vermesi nedeniyle iptal edilmesini ve soz konusu tagtnmaztn imar
plantnda bu kadar krsa surede de!igiklik yaprlmasrnrn nedenlerinin bildirilmesini rica ederim."
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Soz konusu bOlgede Hah Kilim vb. Ylkama Tesisleri Alanr, yol ve park alanr
duzenlenmesine ydnelik imar planr degigikligi Belediye Meclisimizin 04.01 .2013 tarih ve 13 sayrlt
karan ile onaylanmrgttr lmar planrnda Ha| Kilim vb. Ytkama Tesisleri Alanr olarak dijzenlenen
s-ahada dah€ 6nce: Hafriyat ropragr, lngaat ve yrkrntr Atrklan Depolama Tesisleri, KUtahya
Qini
Kooperatifi Tesisleri ve Park lejandlr alanlar bulunmaktaydr.
Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih ve 222 sayrlr kararr ile onaylanan Okgu Mahallesi,
20.J.2-20.K 1 palta,2704 parsel ve guneyinde yaptan 2329 notu imar ptinr degigikligi ve ilave
imar planr ile; Halr Kilim vb. Yrkama TesisleriAlanr, Kutahya Qini Kooperatifi reJisteri, parr, yol ve
imar plansrz sahalarda; 6nceki imar planlannda belirlenen Hafriyat ropragr, lngaat ve yrkrntr
Atrklan Depolama Tesisleri lejandh sahanrn aynr gekilde duzenl6nmesi; park, yot alanlarr ve
Kirlahya Qini Kooperatifi Tesisleri lejandh sahanrn dUzenlenmesine y6nelik ilave imar planr ve
degigikligi, uygun gorUlmUgtur. Dolayrsryla, bu iglemle daha once imar planlarrnda bulunan Hafriyat
Topraol, lngaat ve Ylktntt Atrklan Depolama Tesisleri alanr aynr buyukli.ikte tekrar plana iglenmigt-ir.
Daha 6nce imar planr deoigikligi yaprlan bir bdlgede krsa suie sonia imar planr deQigikligi
yaprlamayacag rna dair mevzuatta herhangi bir hUkirm bulunmamaktadlr.
Belediye Meclisimizin 03.05.2013 larih ve 222 sayrh kararr ile onaylanan Okgu Mahallesi,
20 J 2-20 K.1 paftada yaprlan 2329 nolu imar planr deligikliOi ve ilave imar planrna jskr suresi
dahilinde yaprlan itirazrn reddine oy birligi ile karar veriidi.

cUNDEMiN .ts.MADDEsiNiN:
Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 166 sayrlr karan ile onaylanan Kent But1nune
ydnelik imar planlart ile, $air $eyhi Dumluprnar Mahallesi Yerlegik Alant aiasr, Tavganl Karayolu
Qe_vresi, llave Nazrm ve Uygulama lmar ilanrna askr suresi dahilinde yaprlan itirailann
degerlendirilmesl konusunun mOzakeresi olduOunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile
komisyon raporunun okunmastndan slayt uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan
mtizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 166 sayrlr kararr ile onaylanan Kent BUtUnUne
yonelik imar planlarr ile, $air $eyhi Dumluprnar Mahallesi YerlegikAlanr arasr, Tavganlr Karayolu
Qe-vreli, llave Nazrm ve Uygulama lmar planrna askr suresi dahilinde yaprlan itirailarrn
delerlendirilmesi konusunun daha detayh incelenmek Uzere lmar ve Eiavrndrrlrk Komisyonu,na
havale edilmesine oy birli0i ile karar verildi.

GUNoEMiN l g,MADoEsiNiN:
llimiz, merkez, Gazi Kemal M-ahallesi, 13 pafta, 94 ada, 23 parselde imar planr degigikligi
konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komrsyon
raporunun okunmasrndan slayt uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan
mlrzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Gazi Kemal Maha esi, 13 pafta, 94 ada,23 parselde imar planr deoigikligi
mUracaatr incelenmig olup;
Gazi Kemal Mahallesi, 13 pafta, 94 ada, 23 parselde imar planrnda 30 Aoustos llkokulu
lejandlt alan bulunmaktadrr. Sdz konusu alanrn guney kesimindeki imar hattrnrn,-okul bahge duvarr
esas alrnarak uygulanmasr Koruma B6lge Kurulu'nun uygun gdrmesi kaydryla oy birlioi ile karar
verildi.

GUNDEMiN 20.MADoEsiNiN:
limiz, merkez, Bdlcek, Kirazprnar, gair geyhi Dumluprnar Mahallesi yerlegik Alan
Bdlgelerinde Revizyon 1/5000 olgekli Nazrm lmar Planr ve 1/1000 dlgekli Uygulama lmar
Planlartntn yaptmt konusunun muzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkani bu konudaki yazr ile
komisyon raporunun okunmastndan slayt Uzerrnde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprian
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Bolcek, Kirazprnar, $air geyhi Dumluprnar Mahallesi yerlegik Alan
Bdlgelerinde Revizyon 1/5000 cilgekli Nazrm imar planr ve 1/1000 dlgekli Uygulama lmar
Planlarrnrn yaptmt mUracaatr incelenmig olup;
lmar plantna esas kamu kurum ve kuruluglarrndan gelen gorugler etud edilmigtir. Bolcek,
Kirazptnar, $air $eyhi Dumluptnar Mahallesi Yerlegik alanlannda yol alanlan, ilkogretim tesrsleri,
ibadet yeri alanlan, resmi kurum alanlarr, saghk tesis alanlarr, sosyo-kiilturel tesij alanlarr,
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bele-diye hizmet alanlan, agagland rrrlacak alanlar, aktif yegil alanlar, meskun konut bolgesinde yapr
'

kitleli bahqe alanlt bitiiik nizam 3 kat ve gelisme konut b6lgesinde ayrrk nizam konut alanlarrnrn,
TAKS: 0.35, KAKS: 1.05, 3 kat olarak planlanmaslna yonelik'l/1000 olgekli Uygulama lmar
Planlan, ilgili plan notlarrnrn duzenlenmesi ve 1/1000 olgekli uygulama imar plahlarrna uygun
Revizyon 1/5000 dlgekli Naztm lmar Planlan; DSI'den gorUg alrnmasr ve imar planrna esas jeolojikjeoteknik etud yapttrtlmasr kaydryla 3194 Sayrh Kanun'un 8/b maddesi uyannca onavlanmastna oy
birli0i ile karar verildi.
GUNDEMiN 2l.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Yoncah, 50.K.1.B pafta, 1'19 ada, 1 parselde imar planr degigikligi
konusunun mtizakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunma!ndan ve
yaprlan miizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
ilimiz, merkez, Yoncah, 50.K.1.8 pafta, 119 ada, 1 parselde imar planr degigikligi
f91ys_unyn daha detaylr incelenmek uzere lmar ve Bayrndtrltk Komisyonu'na havlie edilmesine oy
birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 22.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez, Lala H0seyin Paga Mahallesi, 21.M.4 pafta,3200 ada, 7 parselde imar planr
deOigikli0i konusunun muzakeresi oldu0unu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazl ile komisyon
raporunun okunmastndan slayt i.izerinde gdsterilerek bilgr verilmesinden ve yaptlan
miizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,
llimiz, merkez, Lala Huseyin Paga Mahallesi, 21 .M.4 pafta,32oo ada, 7 parselde rmar planr
degigikli0i mUracaatr incelenmig olup;
08.07.2013 tarih ve 4354 kayrt nolu dilekge etUd edilmigtir. Lala Huseyin Paga Mahatlesi,
2_1 M.4 pafla,3200 ada, 7 parselde 5 ve 10 m. yapr yaklagma mesafeleri otan, n: S.SO m., KUQUk
sanayi lejandh alan (Aynk nizam, TAKS: 0.40) bulunmaktadrr. 18. madde imar uygulamasr sonucu
olugan 810 m2 ytizolgumlu parselde yapr yaklagma mesafeleri nedeniyle 241 milaban alanr
kullanrlabildigi belirtilerek, 10 m. yapr yaklagma mesafelerinin 5 m.'ye dugurulmesine yonelik imar
plant degigikligi teklif edilmektedir. Sdz konusu teklif rmar planr degigikligi yogunluk arirgrna neden
olaca!r ve yaprlagma dirzeni bozulaca!r igin reddine oy birligi ile farar vLritdi

GUNDEMiN 23.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Bolcek Mahallesi,2i.L.4 pafta, 288 ada,2-3 parsel nolu tagrnmazlarrn
Rezerv Alan ilan edilmesi konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki
yazl ile komisyon raporunun okunmasrndan slayt iizerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve
yaprlan.mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez,Bolcek Mahallesi, il.L.n patta,288 ada, 2-3 parsel nolu tagrnmazlarrn
Rezerv Alan ilan edilmesi mtiracaatt incelenmig olup;
Belediye Meclisimizrn 02.08.2013 tarih ve 375 sayr| kararryla; Bolcek Mahallesi, 19 pafta,
1501 parselde imar planrnda bulunan Kiremit Fabrikasr, D lejandlr alanrn, dogu kesiminde 5 m. on,
3 m. yan bahge alanlr, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Ayrrk nizam 4kat,f2lejandI alan ve gevresinde
yol alanlarr duzenlenmesine yonelik imar planr deoi$ikligi; Bolcek Mahallesi, 21 .L.4 pafia, 2gg ada,
parsel nolu tagrnmazlarrn Belediyemize kayrtsrz, gartsrz, Belediyemizce yasal mevzuata uygun
.2-3
istenildi0i gekilde kullanrlmak Uzere, bedelsiz hibe edilmesi kaydtyla, uygun gorUlmugtU.
Bolcek Mahallesi, 21 .L.4 pafta, 288 ada, 2-3 parsel nolu tagrnmazlann 6306 sayrh Afet Riski
Altlndaki Alanlartn DonUgtUrirlmesi Hakkrnda Kanun kapsamrnda kullanrlmak Uzere Rezerv Alan
ilan edilmesine oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 24.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada,49 parselde grkma yaprlmasr
konusunun muzakeresl oldulunu belirten Meclis Bagkanl bu konudaki yazr ile komisyon
raporunun okunmasrndan slayt Uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada,49 parselde grkma yaptlmasr
muracaatr incelenmig olup;
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GUNDEMiN 2T.MADDEsiNiN:
llimiz, merkez, Andlz ve Geven Mahalleleri arasrnda lmar Planrnda Askeri b6lge aynlmasr,
Slllahya Hava Er Egitim Tugayr alanr igerisinde geker Fabrikasrna kiratanan bog alan igerisinde
E$itim tesisleri alanr planlanmast konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanl bu
konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan slayt uzerinde g6sterilerek bilgi
verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Andtz- Geven Mahalleleri arasrnda imar Planrnda Askeri Bdlge ayrrlmasr, Kutahya Hava Er
Egitim Tugayt Alanr igerisinde $eker Fabrikasrna kiralanan bog alan igerisinde Askeri b5lgeyi
bUtUnleyecek gekilde tesislerin planlanmasr konusu g6rUgUlmUg olup;
Milli Savunma Bakanlrgrmrztn buyUk gehirlerdeki birliklerin geligmekte olan illere tagrnmast
ile ilgili olarak;
KUtahya'ntn yerel imkanlart ve konumu ile birlikte taslak plan ve projelerin hazrrlanmasr ve
Bakanltga iletilmesi dugunUlmtrgtur. Kutahya'nrn konumu ve avantajlan deQLrlendirilerek; KUtahya
da Universitenin bulunmasr, Askeri Birligin bulunmasr, Andtz ve Geven,in kutahya,nrn
Mahallelerinden olmasr ve bu b6lgelerde tum altyaprnrn halihazrrda bulunmasr 6nemli
avantajlardandtr. Bu sebeplerle;
-Andlz- Geven Mahalleleri arasrnda yaklagrk 1000 ddnumlUk bir alanda Askeri Alanrn
ayrrlmasr,
-Kiitahya Hava Er Egitim Tugayrnrn 70OO d6nUmlUk alandaki geker fabrikasrna kiralanan
askeri amag drgrnda bog bulunan en az 2OOO dontrmluk alanrn Eoitim Tesisleri alanlan gibi dioer
alanlart butUnleyecek bir gekilde tasarlanmasr yonlerindeki lmar Planr yaprmtna oy birligi ile kirar
verildi.
GUNDEMiN 2s.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih 167 sayrh kararryla onaylanan gair geyhi
Dumluptnar Mahalle Yerlegik alanr ile Dumluprnar universitesi alant arast, Tavganlr'Kirayolu
gevresinde yaprlan ilave nazrm ve uygulama imar planlarrna, askr suresinde yiprlan itirazlar
konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon
raporunun okunmastndan slayt Uzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,
Belediye Meclisrmizin 02.04.2013 tarih 167 sayrI kararryla onaylanan gair
$eyhi
-Kirayolu
Dumluplnar Mahalle Yerlegik alanr ile Dumluprnar Universitesi alanr arasr, Tavganh
gevresinde yaptlan ilave nazlm ve uygulama imar planlanna, askr s[iresinde yiprlan itirazlar
l gly:.Ynyn daha detayl incelenmek Uzere lmar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine oy
birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 29.MAoDEsiNiN:
ilimiz, merkez, Geven ve Andtz Mahalle-lerinin kuzey kesimi ile Kutahya Belediyesi srnlrlarr
arasrnda kalan 2.352.326,10 m2'lik alanda 2. Universite alanr igin kamu yaran konusunun
muzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun
okunmastndan slayt Uzerinde gOsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan muzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
ilimiz, merkez, Geven ve Andrz Mahallelerinin kuzey kesimi ile Kutahya Belediyesi slnlrlarr
arasrnda kalan 2.352.326,10 m2'lik alanda 2. Universite alanr igin kamu yaran muracaatt
incelenmig olup;
56z konusu alan Geven ve Andtz Mahallelerinin kuzey kesimi ile Kutahya Belediyesi
srnrrlarr. arasrnda kalan b6lgede 2. Universite Alan r olarak lmar plant haztrlanrgttr.
ll Grda Tarrm Ve Hayvancrltk MUdUrlUgUnun 26.07.2013 tarih yazrsr et0d edilmigtir. Bu
dUzenlemeler insan, toplum ve Qevre iligkilerinde dengeyi bozucu nitelikte degildir, ekonomik ve
sa!llk baktmrndan toplum lehine sonuglarr vardrr. Belirtilen tesis ve duzenlemelerjn yaptlmasrndan
sonra , ekolojik ydnden olumsuz etkisinin olmayaca!r ve toplumsal kayrplar bakrmrndan toplum
aleyhine sonuglar do!urmayaca!r, aksine sosyal yonden halktn refah seviyesini arttracaotndan
yaptlacak galrgmalar toplum lehine olacaktrr. Yaprlacak galrgmalarda kamu yararr bulunmaktadtr.
Bu nedenlerle; Geven Mahallesi; 107 ada 1 parsel, 104 ada; I , 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13,
14, 15, 16, 17 , 18, 19, 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30,31 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ,
43, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 52,53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
/
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70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
97,98,99,100,101,104,105, 106,107, 108, 109,110,111,112,113, 114, 115,116,117,118,

119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,
138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,
157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,
1761177, 178, 179, 180, 181,182, 183,184,185, 186,187, 188,189, 190,191,192,193,194,

195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,
214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,2227,228,229,230,231,232,
233,234,235,236,237,238,239,240,241,2421243,244,245,246,247,248,249,250,251,
252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,
271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,
290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,
309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,
328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,
347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,
366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,383,384,385,386,387,388,389,390,
391,392,394,419,439,480,481,482,483,484,485,486,492,493,102 ada1 1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10, 11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 109 ada1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11, 12,13,14,15,16, 17,18, 19,20,21,22,23.24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
Andiz Maha‖ esi lo7 ada1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parse‖ eri kapsayan tOplam 2 352 326,10
m21k alanda1 2 0niversne Alanl yap:labilmesi amaclyla,5403 saylll Toprak Koruma ve Arazi

Kullanlml Kanunu'nun 13 Maddesinin(d)bendi gereoinCe
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GUNDEM!N30 MADDESININ:
Belediyemize ait lllcalda bulunan 50303870 elektrik abone numara1l sicak su pompaslnln

:器 籠ξ
☆
:評 惜
:=:lW猟 騰
elekt百 k

Ba§ kam

、
:誌 評
ぎTbdtten
Medも
konuyu oya
sundu vei

bu kOnudtt yaamn

:‖

Belediyemize ait lllcada bulunan 50303870 nolu elektrik abone nolu slcak su pompaslnln
tukeumlennin aklm trafolan farkindan dolayl eksik hesaplandlolndan,genye donuk

26 09 2007 tarihinden itibaren 15 11 2012 son Odeme tarih‖ 45352,40‑TL Tutarlnda OEDAs
Ktttahya ll MudurluOo tarafindan,Belediyem ze farura duzenlennli§ olup,dozenlenen faturaya itiraz
edi mi§ jr

Bu elektrik faturasi hakklnda OEDAs Kutahya ll Mttdurlし
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GUNDEMIN 31.MADDESiNIN:
ed‖

‖irniz,merkez,BOlcek 186 ada,3 parsel‖ e ylne BOlcek AЛ ah 3975 ada,30 parseln takas
mesi konusunun muzakeresi olduounu beirten Meclis Ba,kan bu konudakiyaz le komisyon
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lhmlz,merkez,BOlcek 186 ada,3 parsel‖ e ylne BOlcek AЛ ah 3975 ada,30 parse‖ n takas
̀laβ
mesi konusu incelenm§ olup:

Adnan TAsDEMIR Beiediyem ze muracaa‖ a,‖ imiz,merkez,Bolcek Mahalesi 21 L 4
pafta,186 ada,3 parsei numara1 1 749,00m2‖ k arsaslndan yol ge9tioini bu nedenle maodur
OlduOunu,bu maodunye‖ nin gidenlmes i9in in,aat alani deoiomemek kaydly a,sOz konusu
ta§ nmazinI Belediyemize an benzer deoerde bir arsayla takas etmeyitalep etmektedir
MOlkiyel Adnan DAsDEMiR'e al olan Bolcek Maha‖ esi 21 L 4 pafla,186 ada,3 parsel
numarall ta§ inmaz 20 11 2009 tarihl imar durum belgesine gore biti§ ik nizam 3 kat konut alaninda

kalmaktadrr. Parselin kKeydoou
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gorulmektedir 56z konusu b6tgede y"o,,r" 8"1::]ye Mecrisimrzin 01.o2.2o13tarih ve g0 sayrtr
karartyla onaylanan kanal ve yol alanlanndan olugan 50 metrelik yol dUzenlenmesine iligkin imar
planr degigikligi kapsamrnda, '186 ada,3 parselin kuzey kesiminin yol alanrnda kaldrgr
g6rUlmektedir. Bu nedenle takas yaprlmasrnr talep edildiOi anlagrlmaktadrr. Bu plan d;Oigikligi alant
Resmt Gazete de yayrmlanan 6306 SayrlrAfet RiskliAlttndaki Alanlarrn DdnUgiurulme;i Haikrndaki
Kanun kapsamrnda kalmaktadrr.
Komisyonumuzca yaprlan degerleme sonucunda B6lcek Mahallesi 3975 ada, 30 parsel
imar planrnda ayrrk nizam 4 kat, 5 metre on, 3 metre yan bahgeli, TAKS:0,40, KAKS:1,60,
yapllagma kogullart bulunan, parkrn kuzeyinde 12 metrelik yola cepheli b6lumtjnde 3841 m2.lik
krsmr ile Bolcek Mahallesi 21.L.4 pafla,i36 ada,3 parselle deger farkr gdzetmeksizin baga bag
takas edilmesi, Bolcek Mahallesi 21 .L.4 pafta,186 ada,3 parsel nolu tagrnmazrn 6306 Afet Riskli
Alttndaki Alanlartn DonUgtUrUlmesi Hakkrndaki Kanun kapsamrnda kullanrlmak Uzere Rezerv Alan
ilan edilmesine oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 32.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez,Fatih Mahalresi,Fatih semt pazarr (pergembe ve sosyete pazannrn)
kuruldugu alanln Ktrtahya Belediyesi adrna sa$hkh yagam merkezine dontigttirUlmesi konusunun
muzakeresi oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmairndan ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez,Fatih Mahallesi,Fatih semt pazan (pergembe ve sosyete pazannrn)
kuruldu!u alanln Kutahya Belediyesi adrna saglrkL yagam merkezine d6nu;turulmesi konusunun
daha detayll incelenmek Uzere imar ve Bayrndrr|k Komisyonu'na havale ed-ilmesine oy blrligi ile
karar verildi.

GUNDEMiN 33.MADDESiNiN:
Yoncall llave Uygulama lmar Planlannda yer alan Turizm Tesis Alanlarrna iligkin plan notu
.
duzenlemesi konusunun muzakeresi olduQunu belirten Meclis Bagkanr bu konudakiyazi ile
komisyon raporunun okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden sbnra konuyu oya slndu ve;
Yoncalt ilave Uygulama lmar Planlarrnda yer alan Turizm Tesis Alanlarrna iligkin
plan notu dtizenlenmesi muracaatt incelenmig olup;
Yoncalr llave Uygulama lmar planlarrndi 1g. madde imar uygulamasr yaprlarak
.
parselasyon gergeklegtirilmigtir. Turizm Tesis Alanlarrnda yatrnmcrlairn talepleri '
dogrultusunda yaprlan incelemelerde tegvik kapsamrna girebilmesi igin belii parsel
buyuklugu arandrgr Komisyonumuza iletilmigtir. Taleplerin dogru oldugu tespit edilmig ve
yatrnmcrlara kolaylrk sa!lanmasr amacryla; uygulama imar plinrnda bulunan ,- Turizm
tesis alanlarrnda planda gosterildigi gekilde uygulama yaprlacaktrr. Bu alanlarda ifraz
yaprlamaz. Ancak, bu alanlar tevhid edilebilir." plan notu, aga$tdaki plan notuna

.

d0nUgtr.irUlmUgtUr:

Yoncalr ilave Uygulama imar planlarrnda,
PLAN NOTU: "-Turizm tesis alanlannda ptanda g1steritdiQi gekitde uygulama
yaprlacakfir. Bu alanlar tevhid edilebilir. 1- projenin b1il)nti)QAniin onayr, 2- O proje
bafinfuQa igerisinde tegvik ve kredi ahnacak yerte itgiti talebin gerekgesinin oiayb
konulmas, tegvik ve kredi alrnacak Kurum taraftndan finanse editeceQinin belirtilmesi, "bu
iglemler sonunda yattnm gergeklegmeyecek olursa, yapilacak tevhid iglemiyte parselin
eski haline d6ndiralmesine" iligkin taahht)tnamenin verilmesi, hususlarrnrn, imar ve
Bayrndtrltk Komisyonu (Estetik Kurulu) - Belediye Bagkantetnca, uygun gar[)lmesi
halinde; Turizm Tesis Alanlan, minimum parsel cephesi B0 metre, mlnimim parsel derinliQi
100 metre, minimum parsel bttyilkli.iga 10.000 m2 kogullartyla ifraz editebilii. t)ygutama
imar planrnda gdsterilen turizm tesis alanlartnt birbirinden aytran parsel gizgileri, ada
ay r rma gizg isi deQi ldir."
Yukarrdaki plan notunun duzenlenmesine ydnelik imar planr degigikliQinin 3194 SayrI
Kanun'un 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna oy birlioj ile karar verildi.
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GUNDEMiN 34.MADDESiNiN :
Devlet Hatun Caddesi ile Saat Kulesi Sokakta trafik uygulamalarr ve sokak ismi konusunun
muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Devlet Hatun Caddesi ile Saat Kulesi Sokakta trafik uygulamalarr ve sokak ismi konusunun
daha detayh incelenmek ijzere Muhtelif lsler Komisyonu'na havale edilmesine oy birligi ile karar

verildi.

GUNDEMiN 35.MADDESiNiN:
llimiz, merkez,Yrldrnm Beyazrt Mahallesi 1g-o-lV pafta,1064 ada,35 parselde imar plan
degigikligi konusunun mirzakeresi oldugunu belirten Meciis Bagkanr bu ronuoaLiya=,n,n
okunmasrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez,yrrdrrrm.Beyazrt Mahallesi te-o-v p6tta,to64 ada,35 parselde imar pran
degigikli$t konusunun daha detayh incelenmek uzere lmar ve Bayrnd rrhk'KomisvonJna
havale
edilmesine oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 36.MADDEsiNiN:
llimiz, merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve TokiAkkent Mahallelerinde bulunan Sosyal
Klrlttirel Merkezleri ile ilgili talebin de!erlendirilmesi konusunun mUzakeresi, otougunu
Oetirten
Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprran muzakerelerden
a"onri ronry, oy.
sundu ve;
Tahsil Qaorndakr Tareberere yardrm Derneoi Bagkanlgr 02.09.2013 tarih ve
^^ _ ^ . _ !(ut.h.y"
2013/41
sayrlr yazlat ile, llimiz, merkez, lnkoy Mahallesi,l,l-'.nkierso/vanrrr"iiu" ior,i
Mahallelerinde bulunan Sosyal KultUrel Merkezlerin, farkli kademede bkumarta oiin
cigrencilerine
yonelik ders takviyesi etut ve benzeri, yetenek geligtirme merkezi, gengrere
kiffi'oruma,
rdnelik
intern-et salonu ve yetiskin bayanlara yonelik olirali farkh alanlardi-u"rlt.i=
6l"r"r ir-riimumuz ite
l9olrllgr l9lnde kurslar duzenlenmesini planladrklannr ve protokol gergevesinde
derneklerine tahsis
edilmesi yonUndeki talepleri incelenmig olup;
sosyal ve Kulturel resisler, Belediyemizrn kendisi tarafrndan yapacaor etkinlikler ve
faaliyetlerinde kullanrlacag rndan dolayr ta'iebin reddine oy birligi ile rarar veiitdl.

,

Gundem maddelennin tamamlandlo nl beirten Meclis Ba§ kan alinan kara‖ ann hayl‖
,Uyelere ve misafirlere tegekkur edip oturumu kapattt.
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