Belediye Meclisimiz 5393 Belediye Kanunun'un 20. maddesine istinaden agaStdaki gtindem
maddelerini gorugmek Uzere 5. donem 4. olagan toplantrsr 1 birlegim, l.oturumunu 02/04/2013 SALI
gtinu Saat: 2O.OO'de Belediye Bagkanr Mustafa IQA nrn Bagkanlrgrnda Belediye Kulti.ir Sarayt Meclis
Salonunda, Uyelerden:1-NEJAT OzTURAN,2-H.oGuz sEQEN,3-HALIL ToKLU,4- SULEYMAN
QIMENLER,s-AYNUR KOQUK MERCAN,6-ISMAIL BA$BUNAR,7-SERHAN DAYAN9,s.UMMUHAN
Snper,e-sULevMAN MAaTA$,1o-RASITARKAQ,ll-HlLMl MITHAT DELEN,l2-NEcArl KAYMAK,
1 3-MEHMET CELAL DALKILIQ,l 4-ALI ALPER OLGUN, 1 s-ERCAN OZgINAR, 1 6.MEHMET
BACACI,17-H.OGUZATAKAN,lE.YILMAZTOKERIM,lg-SEVGI BAKIRSOZER,2O-ABDULLAH
USTALAR,2l-IBRAHIM YIGIT,22-HASAN BASRI HURATA,23-FARUK OZLEBLEBICI,24-HARUN
OzTULUM,25-ERoLALPERTURK, 26-HASAN HUSEYIN sELVl,27-ILHAN ToPAL'rn igtirakleri ile
yaptr.

Qogunlu$un bulundu$unu belirten Meclis Bagkant oturumu aqtl.
Toplanttya kattlamayan meclis Uyelerinin izin dilekqeleri oldugunu belirten Meclis Bagkanl,lAYLIN GIRGIN OGUZ.2-BANU AKALINOGLU,3-SEBAHATTIN CEYHUN', un izin dilekgelerinin
okunmasrndan sonra izinli saytltp sayrlmamalannr oya sundu ve izinli saytlmalarlna oy birligi ile karar
verildi.
Belediye Meclis Uyesi Murat KOQ'un 01.04.201-3 tati ve 9244 kaytt nolu dilekqesi

⌒

oldu$unu belirten Meclis Baqkant, Belediyemiz Meclis Uyeli$inden istifa eden, Murat KOQ'Un
5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 29.maddesi "Meclis tiyeligi, orum ve istifa durumunda
kendilidinden sona erer. Meclis iiyeliEinden istifa dilekgesi Belediye Baikanhi,na verilir ve Bagkan
taraf,ndan maclisin bilgisine sunulur." geregince istifa dilekgesinin okunmast ile Meclise bilgi
vermigtir.
5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25.Maddesi gere$ince Belediye Meclisimizin 04.01 .2013
tarih ve 02 sayrli karart ile olugturulan Denetim Komisyonu'nun raporunun, Belediye Meclisi
Meclis
Qalrgma Y6netmeli$i'nin 22.Maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayt sonuna kadar
suretiyle
okutmak
raporunu
denetim
meclis
toplantsmda
Nisan
ayt
bag*anhgrna sunar.Bagkan
miclise bitgi veri " gerelince meclise bilgi verilmesi, konusu oldugunu belirten Meclis Bagkant bu
konudaki ylzr ile Denetim Komisyonu'nun raporunun okunmasr ile Meclise bilgi vermigtir.
Meclis Bagkanl gUndeme ilave edilmesi istenilen tinergeler oldugunu belirterek, 0nergeleri tek
tek okudu ve;

︵ヽ

-Belediyemizin kamu hizmetine sunaca!r 6zel gelir ve giderleri bulunan hizmetler igin ,
Kirtahya Belediyesi Sosyal ve lktisadi lgletmesi butqesi iginde Kutahya Belediyesi Sosyal ve
lktisadi lgletmesi adr altrnda igletme kurulmast,
-Mulkiyeti Belediyemize ait Siner Mahallesi (Zafertepe)139 ada,11 parsel Uzerinde bulunan
ve yaprmrna baglanacak olan 48 adet dairenin satlgl igin 6deme planlnln tespiti'
-Belediy6 Meclisimizin O1 .02.2013 tarih ve 86 sayrlr karart ile onaylanan Enne Mahallesi,
123.c22.c pafti, 3694-3695-2862-2864-2872-2885 parseller bolgesinde yaplan2307-2 nolu imar
planr de$igikligine askr suresi dahilinde yaprlan itiraztn deoerlendirilmesi,
-E6teOiye Meclisimizin 01 .05.2009 tarih ve 173 sayrh kararr ile onaylanan Lala HUseyin
paga Mahallesi, 44 pafta,203 ada, 2 parselde yaprlan 1923, 1923-A nolu imar plant de$igikliOinin
iptal edilmesi,
-Belediyemiz butgesinde aktarma yapllmast,
-llimiz, merkez, Vtldrrrm Beyazrt Mahallesi 2595 ada, 4 parsel ve 2596 ada, 3 parsel
numaral tagtnmazln tasarruf geklinin belirlenmesi (satr9, kat kargrlgr, yap-iglet-devret modeli ile
ihale edilmesi vb.) ve bu konuiarda gerekli olan gartname, sozlegme ve protokollerin haztrlanmast
ve imzalanmast konulannda Belediye Ba$kantna ve Belediye EncUmenine yetki verilmesi,
-Mulkiyeti Kiitahya Belediyeline ait olan, llimiz, merkez, Yrldrnm Beyazrt Mahallesi 2960
ada, 1 parsel numarah iagrnmazin tasarruf geklinin belirlenmesi (sattg, kat kargrhgl, yap-i9letdevret modeli ile ihale edilmesi vb.) ve bu konularda gerekli olan gartname, s6zlegme ve
protokollerin hazlrlanmasr ve imzalanmasr konulannda Belediye Bagkantna ve Belediye
Encirmenine yetki verilmesi,
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GUNDEMIN 3.MADDESiNIN:
5393 SayllI Belediye Kanunuinun 24 maddesi gereoince,l yll gorev yapmak ozere Plan ve
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5393 Savill Beledive Kanunuinun 24.Maddesi oeredince:
Plan ve But9e Komisyonunun 5 uyeden O!usturulmaslna vei
Plan ve Blt9e Komisyonu iiye‖ kierine l y:l sure‖ oine gOrev yapmak lzere;

1)Mehmet celal DALKILlo

2)Ra,lARKAc
3)E「 can OzciNAR

4)YIlmaz TOKERIM
5)Mehmet BACACr nln se9‖ melerne Oy bidiolile karar venldl
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GUNDEMIN 4.MADDESININ:
5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 24 maddesi geregince,l yrl gdrev yapmak iizere lmar ve
Baytndrrhk Komisyonu Uyeleri segimi (en az 3 Uye en fazla 5 Lrye) konusunun mi.izakeresi oldulunu
belirten Meclis Bagkanr, bu konudaki yazrnrn ve dnergenin okunmasrndan sonra konuyu agrk oya
sundu ve;
5393 Sayth Beledive Kanunu'nun 24.Maddesi qeredince:
lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu'nun 5 kigiden olugturulmasrna ve;

imar ve Bayrndrrhk Komisyonu Uyeliklerine I ytl siireliqine g6rev yapmak iizere;
1)Suleyman QiMENLER
2)Necati KAYMAK
3)Banu AKALINOGLU
4)Hasan Basri HURATA
s)Sebahattin CEYHUN' un segilmelerine oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 5.MADoEsiNiN:
5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 24 maddesi geregince, 1 yrl gdrev yapmak iizere Muhtelif
lgler Komisyonu Uyeleri segimi (en az 3 tJye en fazla 5 Uye) konusunun mtrzakeresi oldugunu belirten
Meclis Bagkanr, bu konudaki yazrnrn ve Onergenin okunmasrndan sonra konuyu agrk oya sundu ve;
5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi geredince:
Muhtelif lgler Komisyonu'nun 5 kigiden olugturulmasrna ve;

Muhtelif igler Komisyonu Uyeliklerine

I

1)Murat KOQ
2)Sevgi Bakrr SOzER
3)Hasan Huseyin SELVI
4)Aynur Koguk MERCAN
5)lsmail BA$BUNAR' rn segilmelerine oy

birlili ile karar verildi.

yrl sUreli$ine gdrev yapmak a,izere;

GUNDEMiN 6.MADDESiNiN:
5393 SayrL Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereoince, 1 yrlgorev yapmak iizere Tarih ve
KUltilr Komisyonu Uyeleri segimi (en az 3 Uye en fazla 5 i.lye) konusunun muzakeresi olduounu belirten
Meclis Bagkanr, bu konudaki yazrnrn okunmasrndan sonra konuyu oya sundu ve;
5393 Savrh Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi oeredince:
Tarih ve Kulti.ir Komisyonu'nun 5 kigiden olugturulmastna ve;

Tarih ve KUltiir Komisyonu Uyeliklerine 1 yrl sUreli$ine giirev yapmak iizere;
1)EToI ALPERTURK
2)Abdullah USTALAR
3)Serhan DAYANQ
4)Faruk OzLEBLEBIcI
S)Necati KAYMAK' rn segilmelerine oy birlioi ile karar verildi.
GUNDEMiN T.MADDESiNiN:
5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gere$ince 1 yrl gorev yapmak Uzere Aragttrma ve
Tanrtrm Komisyonu Uyeleri segimi (en az 3 iiye en fazla 5 Uye) konusunun muzakeresi oldugunu
belirten Meclis Bagkanr, bu konudaki yaztntn okunmastndan sonra konuyu oya sundu ve;
5393 Savrlr Beledive Kanunu'nun 24.Maddesi qeredince:
Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu'nun 5 kigiden olugturulmastna ve;
Aragtrrma ve Tanttrm Komisyonu Uyeliklerine'l yrl sUreli$ine gdrev yapmak Uzere;
1)AliAlper OLGUN
2Sevgi BAKIR SOzER
3)Harun OZTULUM
4)Hilmi Mithat DELEN
s)lsmail BA$BUNAR' rn segilmelerine oy birli$i ile karar verildi.

8.MADDES|N|N:
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GUNDEM|N
5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 24 maddesi geregince 1 ytl gOrev yapmak Uzere Saglrk ve
Sosyal Hizmetler Komisyonu Uyeleri segimi (en az 3 itye en lazla 5 Uye) konusunun mtizakeresi
oldu$unu belirten Meclis Bagkanr, bu konudaki yazrnrn okunmastndan sonra konuyu oya sundu ve;
5393 Savrh Beledive Kanunu'nun 24.Maddesi geredince:
Saglrk ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'nun 5 kigiden olugturulmastna ve;

Sallrk ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Uyeliklerine

1 yrl

siireligine g6rev yapmak aizere;

1)Ummuhan 9APQll
2)Aylin cirgin OGUZ
3)Abdullah USTALAR
4)H.Oguz ATAKAN
s)Sevgi BAKIR SOZER' rn segilmelerine oy birligi ile karar verildi.
GUNOEMiN g.MADDESiNiN:

24 Mart 2009 tarih ve 27179 sayrh Resmi Gazete'de Yayrmlanan 5840 Sayrlr Kadrn Erkek
Ftrsat Egitligi Komisyonu Kanunu do$rultusunda; Kadrn haklarrnrn korunmasr ve geli$tirilmesi,
kadtn erkek egitli$inin saSlanmasrna yonelik olarak Kadrn Erkek Frrsat Esitligi Komisyonu
kurulmast ve bu komisyonu gahgma esaslarr konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis
Bagkant bu konudaki yazrnrn ve komisyonun gahgma esaslarrnrn okunmasrndan ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
24 Mart 2009 larih ve 27179 sayrh Resmi Gazete'de Yayrmlanan 5840 Sayrlr Kadrn Erkek
Frrsat Egitligi Komisyonu Kanunu do$rultusunda; Kadrn haklannrn korunmasr ve geligtirilmesi,
kadtn erkek egitliginin saglanmasrna ydnelik olarak ilimizde, Ulkemizde ve uluslararasr alandaki
geligmeleri izlemek, bu geligmeler konusunda KUtahya Belediye Meclisini bilgilendirmek, kendisine
esas veya tali olarak havale edilen igleri g6rU9mek, istenildiginde KUtahya Belediye Meclisine
sunulan 6neri ve teklifleri delerlendirerek gOrU$ sunmak, Kirtahya Belediye Meclisi Kadrn Erkek
Frrsat Egitligi Komisyonu kurulmasrna;
Ve ekte sunulan KUtahya Belediye Meclisi Kadrn Erkek Frrsat Eiitli$i Komisyonu kurulug,
gdrev, yetki, Qahgma usul ve esaslaflnrn aynen kabulune;
Bu komisyonda gorev yapmak Uzere;
'l-Aynur KOQUK MERCAN,
2-UmmUhan $APQl,
3-Aylin clRGlN OGUZ,
4-Banu AKALINOGLU,
S-Sevgi BAKIR SOZER,
6-Nejat OZTURAN,
T.H.Mithat DELEN,
8-Ercan OzQINAR,
9-Mehmet BACACI,
1O-Necati KAYMAK' rn segilmelerine oy birlili ile karar verilmigtir.
GUNDEM|N 1 o.MADDES|NiN:
Belediyemiz tarafrndan 5393 Sayrh Kanun'un l4.maddesi kapsamtnda fakir muhtag
durumda olan hane halkrna ve Asker Ailelerine ayni ve nakdi yardrm kriterlerinin belirlenmesi
konusunun mtrzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediyemiz tarafrndan 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun l4.maddesi kapsamrnda fakir
muhtag durumda olan Hane Halkrna ve AskerAilelerine ayni ve nakdi yardrm yaptlmaktadtr.
Ancak bu konuda 5393 Sayrh Kanunda fakirlik,yoksulluk dlgutu olarak
degerlendirebilecegimiz bir kayrt bulunmamaktadrr.
04.07.2012 tarih ve 6353 Sayrl Kanun ile 3294 Sayrlr Sosyal Yardtmlagma ve
Dayanrgmayr Tegvik Kanunu'nun 2' inci maddesine 3'irnctr ve 4'trncu frkra olarak "Aynca kanunla
kurulu sosyal gUvenlik kuruluglarrna tabi olmakla birlikte Fon kurulunca belirlenecek dlgUtlere g6re;
hane igindeki kigi bagrna dirgen geliri 16 yagrndan buyukler igin belirlenen net asgari ticretin 'll3'
unden az olan kigilerden fakir ve muhtag durumda bulunanlarda bu kanunun kapsamtndadtr. Her
turlu afetten zarar gorenler ve gehit yakrnlarr ile gaziler, Fon kurulu ile Sosyal Yardtmlagma ve
Dayanrgma Vakrflarrnca belirlenecek kriterde sUreler gergevesinde bu kanurlg ile saglanacak
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haklardan yararlandrrrrlar" hUkmir eklenmigtir.
Bu dogrultuda Fon kurulunda 05.10.2012Larih ve 201217 Sayrh Karar ile "Sosyat G ventik
\a.Psamtlda bulunan muhtag hanelere, Afetten zarar gorenlere ve gehit yakrntarr ile gazilere hane
igindeki kigi ba$tna di.isen geliri 16 yayndan blyakbr igin her yil belirlen6n ayttk net asgai i)cretin
1/3'lnden az olan kigilerden ddnemsel yoksulluk riski nedeniyte acil sosyal yardrmtagmZ ihtiyacr
olan ve fakir ve muhtag durumda oldudu mi.iteve i heyeti karanyta tespit'editenlere yardm
yaptlabilif' karar I altnmtgttr.
Belediyemizce yaprlacak ayni ve nakdi yardrmlarda "SOSYAL YARDIM TAHKIKAT
DEGERLENDIRME KOMISYONU" muzunda muhtag hane ve magduriyet olgutu otarak aynr
kriterleri emsal almasrna oy birlili ile karar verildi.

_

GUNDEM|N II.MADDES|NiN:
Zabta MUd0rlUgU'ne ahnacak olan motosikletin "T" cetveline eklenmesi konusunun
muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan
miizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediyemiz Zabrta hizmetlerinin daha gabuk ve ekonomik yerine getirilmesinin
kolaylagttnlmast ve yakrt ile zaman tasarrufunda bulunulmasr amacr ile motosiklet altmtna ihtiyag
duyuldugundan 1 adet motosiklet alnmaslna;
Belediyemiz 2013 yrh T cetvelinde yer almayan ve Zabrta MUdUrlUgU taraftndan satrn
altnacak 1 (bir) adet motosikletin T cetveline ilave edilmesine oy birligi ile karar verildi.
GUNDEM|N 1 2.MADDESiNiN:
llimizde yaprlan kermesler ile ilgili Belediye Meclisimizin O2.O8.2O11tarih ve 291 sayrlr
kararrnrn yeniden gdrUgUlmesi konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkant bu
konudaki yazrnrn okunmastndan ve yaptlan mtizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimizde dernekler ve yardrm kuruluglarrnca yaprlan kermesler hakkrnda Belediye Meclisi'nin
02.08.2011 tarih ve 29"1 sayrh kararr ile; Fatih Pergembe Pazainda, Pazar ve pergembe gunleri
harig olmak ijzere yrlda 4 defa kermes yaprlmasrna; bunun drgrnda kendi mulkleri dahi olsa kermes
izni verilmemesine, kermes gUnlerinin belirlenmesi, ilan edilmesi vb. gibi konularda Belediye
Bagkanr Mustafa IQA'ya ve Belediye Enctlmeni'ne yetki verilmesine karar verilmigtir.
2012 ylnda bu karar gereli Belediye EncUmeni'nce belirlenen 4 ayn tarihlerde Fatih
Pergembe Pazannda '17 dernek tarafrndan kermes duzenlenmig, Ancak; kattltmct derneklerin
saytlartntn goklugu, mUgterek kermes organizasyonunda birlikte hareket etmek istememeleri gibi
nedenlerle sorunlar yaganmtg, 2013 ytltnda sadece 5 dernek tarafrndan kermes tarihlerinin
belirlenmesi igin talepte bulunulmugtur. Diger dernekler bu diizenlemelerin dt$rnda, okullarda
Qiniciler Qargtstnda ve $ehrimizin muhtelif yerlerinde kermes organizasyonlarr yapmak igin talepte
bulunmaktadrr.
Bu sebeplerle Belediye Meclisimizin 02.08.2011 tarih ve 291 sayrh kararr ile belirlenen
Fatih Mahallesi Semt Pazarrnrn drgrnda kermes yapma taleplerinin de0erlendirilmesinde Belediye
EncUmeni'ne ve Belediye Bagkanr'na yetki verilmesine oy birligi ile karar verilmigtir.
GUNDEM|N 1 3.MAoDES|NiN:
lngaat MUhendisleri Odasr Kutahya ll TemsilciliOi ile Belediyemiz arasrnda imzalanan
Mesleki denetim ve lgbirli$i ProtokolUnUn deOerlendirilmesi konusunun mUzakeresi oldugunu
belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
lngaat MUhendisleri Odasr KUtahya llTemsilciligi ile Belediyemiz arasrnda imzalanan
Mesleki denetim ve lgbirligi ProtokolUnUn de!erlendirilmesi konusu incelenmig olup;
Belediye Meclisimizin 02.10.2012 tarih ve 430 sayrL kararrna istinaden lngaat M0hendisleri
Odasr Kutahya ll Temsilciligi ile Belediyemiz arasrnda 31.10.2012 tarihinde imzalanan, ruhsat allmr
agamastndaki projelerin incelenmesi ile ilgili olarak Mesleki Denetim ve Teknik lgbirligi
protokolUnUn fesih edilmesine oy birligi ile karar verildi.
GUNoEMiN I4.MADDES|NiN:
lngaat ruhsatlarrnrn verilmesi agamasrnda binalarda yaprlacak otopark dUzenlemeleri
konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,
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llimizde, ingaat ruhsatlannrn verilmesi agamasrnda binalarda yaprlacak otopark
dUzenlemeleri ile ilgili agagrda belirtilen hususlarrn aynen kabulUne oy birligi ile karar verildi.
Otoparka iligkin genel esaslar:
1-Agagrda belirtilen bOlgelerde yer alan parsellerde, otopark ihtiyacrnrn parsel biinyesinde
kargrlanma zorunlulugu yoktu..

a- lmar planlarrnda arag trafiline kapatrlmrg yol veya yaya bolgelerinde kalan otopark
girig - grkrgrna izin verilmeyen yollardan yuz alan parsellerde,
b- Arazinin jeolojik ve topografik yaprsr, yeraltr su seviyesinin yuksekligi veya parselin yola
naza?n tabii zemininin qok dusuk olmasr nedeniyle parselinde veya bina bunyesinde otopark
tesisi mumkun olmayan yerlerde,
c- Yaya yollanndan veya merdivenli yollardan cephe alan ve bagka yollardan arag
girig -9rkr9r mumkun olmayan parsellerde,
d- Egimi %15'ten fazla olan imar yollarrndan cephe alan parsellerde,
e- Arazi yaprsr nedeniyle %15' ten fazla meyilli rampa ile otopark girigini gerektiren
parsellerde,
f- Rampa boyu ve park etme dUzeni yonunden boyutlart elverigli olmayan parsellerde,
g- On bahgesi 3m.den az olan bitigik nizam parsellerde,
h- 7m.den kUgUk yollara cepheli bitigik nizam parsellerde,
Bina bUnyesinde veya parselinde otopark aranmaz, otopark bedeli ddenebilir.
r- Ruhsath binalarda da yukarrdaki gartlar saglanmtyorsa, yerinde yaptlmast mumkiin
olmayan hallerde tadilat ruhsatr ile otopark kaldtrtlarak bedele ddnUstUr0lebilir.
2- Bina otoparklartntn dtizenleme esaslart:

a- lhtiyacrnr oncelikli olarak bodrum katlarda kargrlamak ve 6n bahge mesafesi gerisinde
kalmak garttyla; binalarrn arka ve yan bahgelerinde, tamamr tabii zemin alttnda otopark yapabilir.
Otopark girig - grkr$lan 6n bahge mesafesi iginde sallanabilir. Otopark rampasr hig bir kolulda
parsel srnrn drgrnda baglatrlamaz.
b- Otopark rampasr ve sirkUlasyon yollarr Uzerinde yaprlacak olan otopark tefriglerinde,
otopark tefriginden sonra kalan mesafenin, minimum rampa genigli$ini sa!lamast zorunludur.
c- Otopark girig kaptst net 2.50' den az olamaz.
d- Otopark girig kaprsr yUksekligi net 2.00m.den az olamaz
e- Otoparklann i9 yUksekligi (kirig altr dahil olmak Uzere) higbir yerde net 2.00 m.den az
olamaz
f- Otopark rampasr e$imi %15' ten fazla olamaz
g- Otopark rampa genigligi 2.50 m.den az olamaz.
h- Otoparklarrn tefriginde manevra alanl harig binek otolarl igin en az 5t2 50 m Kamyon ve
otobusler igin en az 4"2 m. esas altntr.
r- Binalarrn arka bahge mesafeleri iginde otopark yapllabilir. Arka bahgede otopark yeri
yaprlabilmesi igin yan bahge mesafesinin en az 3m. olmast veya binanln zemin katlndan en az
2.50 m. geniglilinde gegig yolu duzenlenmesi gartttr.
GUNOEMiN 1 S.MADOES|NiN:
gehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun mUzakeresi
olduOunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmastndan ve yaprlan muzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;
Vatandairmrz Mehmet Kagmaz'tn 27 .02.2013larih ve 2275 kayrt nolu dilekgesinde, Maruf
Mahallesinde bulunan Melekgirmez Sokak isminin degigtirilmesi y6ntindeki talebi incelenmig ve
s6z konusu talebin vatandaglann ve esnafrn adres kayrtlartntn de$igtirilmesi hususu ilgili kigilere
ekstra yUk0mlUlUk getirece$inden talebin reddine:
Zafertepe Mahallesi Muhtarr Ahmet Gdzel'in 04.03.2013 tarih ve 2410 kayrt nolu
dilekgesinde Zifertepe Mahallesinde ikamet eden yerel basrnda ve ulusal baslnda gallgan halen
ATV'Televizyon kanaltnda Evlenme Programr yapan Esra EROL isminin Mahallelerinde bulunan
isimsiz Cadde ve Sokaga verilmesi yonOndeki talebi incelenmig olup; Esra EROL isminin verilmesi
konusunun ileriki zamanlarda yaptlacak komisyonlarda de0erlendirilmesine,
-Bahgelievler Mahalleii 287,289 269,270,271,272,273,292,293, adalar arasmda isimsiz
bulunan sokaga "Yi6|TLER Sokak" isminin verilmesine,
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-Bahgelievler Mahallesi 264,265.266,267,286,291,268,269,273,274,292,293,294 adatat
arasrnda isimsiz bulunan sokaga "cELiBOLU Sokak" isminin verilmesine,
-BahQelievler Mahallesi 276,277,282,283 adalar arasrnda isimsiz butunan sokaga
"SEYMENLER Sokak" isminin verilmesine oy birti6i ile karar verildi.
c0NDEMIN l6.MADoESlNiN:
FinaJtsmanr Japonya Ulustar arasr lgbirligiAjansr (JICA) tarafrndan kargrlanan ve lller
Bankasr A.9.'ce yUriltulen "Belediye Kanalizasyon gebeke ve Attksu Antma Tesislerinin
Gelgtirilmesi Projesi" kapsamrnda,Bankanrn JICA kaynaklanndan temin ettigi ve Belediyemize ALT
YAPI Hl-ZMETLERI'projesinin yaprm iii igin ku andrritacak otan Japon yenilredi ite itgiiiotarak
04.09.2012 tarih ve 356 sayrlt meclis karan ile Belediye Baikanr l,lustafa leA,ya veritei yetkinin
gtlncellegtirilmesi konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkani bu konudakiyaztntn
okunmasrndan ve yaptlan miizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Finansmanr Japonya Uluslar arasr lgbirtigrAansr (JtCA)tarafrndan karStlanan ve llter
Bankasr A.$. (bundan sonra "Banka" olarak anrlacakttr) taraftndan yUrotLjlen ,Belediye
Kanalizasyon $ebeke ve Atrksu Antma Tesislerinin Geligtirilmesi projesi" kapsamrnda, Bankantn
JICA kaynaklanndan temin ettigi ve BelediyemizeALT yApl HIZMETLERI projesinin yaprm iir igin
kullandrnlacak Japon Yeni krediye iliikin Alt KrediAnlagmast ve eklerini imzalamaya,
Bankanrn Dantgmanltk ve Teknik Hizmet Giderleri Hesap Esaslan gergevesinde
belirlenecek giderlerin Belediyemizce karitlanmast kaydtyla, krediye konu igin denetiminin Banka
ve Belediyemizce mogtereken yaptlmastna,
Alt KrediAnlagmasl ile kullandrnlacak kredinin teminatt olarak Belediyemiz su gelirleri ile
teminata konu su gelirlerinin yetmemesi halinde; belediyenin kira, ilgal harcr ve elektrik havagazr
tuketim vergisi gelirleri ile diger gelirleri teminat olarak allnacakttr. Sdz konusu gelirlerin yetmemesi
durumunda Banka ve Maliye Bakanltgt'nca dagttrlan yasal paylanmtzrn mevzuattan kaynaklanan
herhangi bir kesinti orantna baglt kalmakstztn tamamtntn teminat olarak gdsterilmesine,
Her tiirl0 vergi, resim, harg ve giderleri Belediyemizce kargrlanmak Uzere, Belediyemiz
adrna; Bankaca belirlenecek ticari bankantn Belediyemiz ydresinde bulunan gubesinde Teminat
Hesabr agrlmasr igin gerekli belgeleri imzalamaya ve Belediyemiz adtna su gelirlerinin Teminat
Hesabrna aktanlmasrna, sdz konusu Teminat Hesabtna Banka lehine l.strada ve sUresiz olarak
rehin tesis edilmesi igin gerekli evrakt imzalamaya, su gelirlerinin tahsilatlannt yapan bankalara
Belediyemiz gelirlerinin Temanat Hesabrna d0zenli aktaflmtntn saglanmast igin i,Iuvafakatname
vermeye ve su gelirlerinin Belediyemizce tahsiledilen ktsmlna ait muhasebe hesaplafl alttnda
Teminat Hesabrna aktanlmak Uzere detay hesaplan agtlmastna,
Bu amaca uygun olarak Belediyeyi borq alttna sokabilecek her tl.lrlu sozlegmeyi ve evrakt
imzalamaya,
Belediye ile Banka arasrnda yaprlacak sdzlegmenin gartlanntve borg altnacak kredi
miktannr belirlemeye veya kredi miktarrnr degiltirmeye, gerektioinde kredi borcunun ve taksitlerinin
ertelenmesi ile kredivadesinin degiltirilmesini talep etmeye, aInacak kredinin faiz veya komisyonu
ile denetim hizmeti giderini kararlagtrrmaya,
Gosterilen teminatlann kredi geri ddemesinde yetersiz kalmasr halinde, Belediyemiz
miilkiyetindeki her tilrlu menkul ve gayrimenkulu Bankaya rehin etmeye ve ipotek vermeye,
Krediye teminat giisterilen gelirler kaldrnllr veya verilit gekli degiltirilirse, krediden
kaynaklanacak geri 6demelerin, her ne ad altrnda olursa olsun, bu gelirlerin yerine konulacak gelir
ve menfaatlerden kanun geregince daortrlan paylann mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti
oranrna bakrlmaksrzrn tamamrndan tahsil edilerek yaprlmasr konusunda Bankaya yetki
verilmesine,
Belediyenin her tUrlu hak ve alacaklaflnr Bankaya terhin ve temlik etmeye, Belediyeye ait
her tilrlii ticari igletmeyi Bankaya rehin vermeye,
Bankanrn mevcut mevzuatr ve bunda meydana gelebilecek her tUrlu deoisiklik
gerqevesinde, krediye konu igle ilgili her tUrlil islemi yapmaya ve eksik igleri tamamlamaya,
Yukanda tespit ve kabul edilen esas ve Sartlara gdre Banka'dan Japon Yeni kredi
alrnmasryla ilgili Taahhiitname ile Alt Kredi Anlasmasr ve eklerinin imzalanmasr, su gelirlerinin
kredinin Teminatr olarak kabul edilmesi ve Teminat Hesabr olugturulmasr ve alnacak kredi igin her
ti.lrl0 islemi yapmaya, Belediy_e Baikanr MUSTAFA IQA'nrn yetkili krInmasrna Belediye Meclisince
02i04/2013 tarihinde Meclis Uyelerinden ErolALPERTURK,Hasan Hoseyin SELVI ile llhan
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GUNDEMiN 33.MADDEsiNiN:
llimiz, merkez Yrldrflm Beyazrt Mahallesi, 1237 ada,9 nolu, Bdlcek Mahallesi,9 pafta,4303
ve 4369 nolu parsellerde imar planr degigiklikleri konusunun mLlzakeresi oldu0unu belirten Meclis
Bagkanr bu konudakiyazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt lizerinde g6sterilerek balga
verilmesinden ve yaprlan milzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei
Yrldrflm Beyazrt ldahallesi, 1237 ada, I nolu, Bolcek Mahallesi,9 pafta,4303 ve 4369 nolu
parsellerde imar planr degitiklikleri. milracaat dosyasr incelenmil olup:
Cumhuriyet Bagsavcrlr0rnrn 2'1.03.2013 tarih,20131 271 sayrh yazrlarli "llimize YeniAdliye
ve
mLlgtemilatr yaprlmasr amacryla l\rerkez Y Beyazrt Mahallesi '17.O.1 pafta1237 adag
Sarayr
parselde
nolu
8008.46 m2 olan ve plan tadilatr ile tescil iglemleri tamamlanarak tapuya tescili
yaprlarak tahsisi yaprlmrltrr. Ancak yaprlmasr diigiinUlen, Adiliye Sarayl ve mUstemilatl iqin Y
Beyazrt irahallesi 1237 ada I nolu parseldeki 8008.46m2 lik tailnmazrn yetersiz kalacagrndan
dol;yr, Kutahya Valiligi ll Afet ve Acil Durum [Iiidilrlogi]ne ait, lmar planrnda Afet ve Acil Durum
Y6netim lvlerkeziOlarak Planlanan 86lcek Mahallesi4369 parsel ile takas edilebilmesi iCin, Y
Beyazrt Mahallesi 1237 ada I nolu parselde 4438,41 m2 olan Belediye hissesi ile yine aynr tapu
iizerindeki Maliye hazinesi hissesi olan 3570,05m2 lik hissesinin Afet ve Acil Durum Yonetimi
lrerkezi olmak iizere imar plan tadilatrnrn yaprlmasl, Afet ve Acil Durum iriidiirlU0une tahsisli olan
Bdlcek lvlahallesindeki 4369 nolu parselin tamaml ile 4303 nolu parselin belirli bir klsmr ile birlik de
olugacak yeni tasrnmazrn Kutahya Adliye Sarayl ve milgtemilatl alanl olarak gerekli imar
plantadilatlannrn yaprlmasr rica olunur." leklindedir.
Ylldrnm Beyazrt irahallesi, '1237 ada, 9 nolu parseldeki, Adiye Sarayl leiandlr sahanln;Afet
ve Acil Durum Ydnetimi Merkezi alanrna donust[irulmesine ydnelik imar planr degigikligi,
llqili Kurum ve Kuruluslardan olumlu odrusler oelmesi halinde: Bdlcek Mahallesi, I pafta,
4369 nolu parsel alanrndaki, Resmi Kurum (Afet ve Acil Durum Ydnetim luerkezi - Hmax: 11 00
metre- Emsal: 1.OO) lejandl sahanln, "KiitahyaAdliye Sarayl ve MUitemilatlAlanr - Hmax: 15.50
metre - Emsal : 1.OO)- Yapr yaklatma srnrrlarr ile belirlenen alanlar haricindeki bolUmlerde zemin
katlar altrnda, bodrum katlar yaprlabilir." lejandll alana d6nUltUrUlmesi, bu alanrn 4303 parseldeki
Kiitahya Ticaret Borsasr - Emtia Alm Satlm Alanrna do0ru genigletilmesi, genilletilen kesimde her
iki ala; iqin de 1O' ar metre bahqe alanlarlnln diizenlenmesi ydnlerindeki, imar planr degigikligi,
liqili Kurum ve Kuruluslardan olumlu o6riisler oelmemesi halinde: Bdlcek Mahallesi,
patta, 4369 notu parsel alanlndaki, Resmi Kurum (Afet ve Acil Durum Ydnetim Merkezi - Hmax:
it.00metre-gmiat: '1.00) lejandlr sahanln, "KUtahya Adliye Sarayl ve MUstemilatrAlanl -Hmax:
'15.50 metre - Emsal : '1.00), yapr yaklaqma srnrrlarr ile belirlenen alanlar haricindeki bdlumlerde
zemin katlar altrnda, bodrum katlai yapltabilir." lejandll alana ddnulturulmesi, ydntlndeki imar planr
deoigiklioinin 3194 Sayrlr Kanun'un 8/b maddesi uyaflnca onaylanmasrna;
- lmar ptanr degigikliklerinin kesinleSerek yilrurliige girmesine miiteakip, 1237 ada, I nolu
parseldeki Belediye hissesinin Afet ve Acil Durum Yonetimi Merkezi alanrna tahsisinin yapllmasrna,
6u iglemler iqin Belediye Bagkanr Mustafa IQA'ya ve Belediye Encomenine yetki verilmesine oy
birligi ile karar verildi.
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GUNDEMIN 34.MAODESiNiN:

llimiz, merkez Yrldrnm Beyaz( l\rahallesi, Demiryolu GilneyiAskeri Guvenlik Bdlgesinde
lmar PlanrYaprmr konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Baqkanl bu konudakiyazl ile
komisyon raporunun okunmastndan, slayt lizerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yapllan
mLlzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Yrldrnm B;yazrt Mahallesi, Demiryolu GilneyiAskeri GUvenlik Bolgesinde
lmar Planr Yaprmr. dosyast incelenmil olup:
irtOrrrm giyazrt fuanallesi, De iryoiu GiineyiAskeri Guvenlik Bdlgesinde;Aynk Nizam
kat, TAKS:0.25, XefS, LZS , yan bahge mesafesi: 3.5 metre, minimum parsel buyiikliigu: 2'000
mi, .inirnum pirs"t cephe ve derinligi: 40 metre, lejandlr konut alanlan ve bu lejandlarla T2
yaprlalma) sahalannrn
iiaflte Oagf, oiirak geriktiginde bUttii ta an ticari amagta ku anrlabilecek
saglrk tesisi
kurum,
resmi
yeri,
okulu.
ilkogretim
goculibahqesi,
ibadet
parkl
iurlnienriesi,
parsel
cephe y6nlerini
belirlenmesi,
alanlannrn
6ah9e
10,
i5
metretrk
alanlannrn tasailanmisr,5,
Mudiirliigunc:,"Tll:",ii^^.
!osterir lejandlann iqaretlenmesi, 2OO4 yrltnda Aret lgleri Genel
Uygdamas
fpttkanR hSad
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ruhsatr verilebilir Plan notunun olulturularak plan notlaflnrn diizenlenmesi, ydnlerindeki uygulama

imar planr;
Milli Savunma Bakanll0rndan, Karayollan 14. Bdlge MUdUdugU, Kutahya Belediyesi Su ve
Kanalizasyon MUdiidUgo, Grda, Tanm ve Hayvancrlk ll lilildiirli.lgr.lnden gdrrislerin alrnmasr
kaydryla 3194 Sayrlr Kanun'un 8/b madd.si uyannca onaylanma3tna oy birli0i ile karar verildi.

cUNDEMiN 35.MAooESiNiN:
TEIAS rn, 12.03.2013 tarih, 306-0808 sayrlr yazrlanyla iletilen, 154 kV Altrntag - Kiitahya
OSB - Ki]tahya Enerji lletim Hattr konusunun milzakeresi oldudunu belirten Meclis Bagkanr bu
konudakiyazrnrn okunmasrndan ve yaprlan miizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
TEIAS rn, 12.03.2013 tarih, 306-0808 sayrlr yazrlanyla iletilen, 154 kV Altrntag - Kutahya
OSB - Kutahya Enerji lletim Hattr konusunun daha detaylr incelenmek Uzere lmar ve Bavrndrrlrk
Kgldsyglqle havale edilmesine oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMIN 36.MADDESiNiN:

llimiz, merkez Meydan Mahallesi, 21 pafta, 173 adada yaprlan uygulamayla ilgili Qevre ve
9ehircilik Bakanhgrnrn 01.02.2013 tarih, 1100 sayrl yazrlaflnrn muzakeresi oldugunu belirten
Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mrlzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;
llimiz, merkez Meydan Mahallesi,2'1 pafta, 173 adada yaprlan uygulamayla ilgiliSevre ve
9ehircilik Bakanlrgtnrn 01.02.20'13 tarih, 1100 sayrh yazrlannrn mUzakeresi konusunun daha
havale edilmesine oy birligi ile karar
detayh incelenmek ilzere
verildi.
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cUNDEMiN 3T.MADDEsiNiN:
Belediye Meclisimizin 04.12.2012iatih,510 sayrlr karanyla; Siner Mahallesi, J24A1'18, 12A,
12D paftalarda onaylanan 2287 nolu imar planr degigikligine askr s0residahilinde yapllan itirazlar
konusunun miizakeresi oldugunu belirten lueclis Baikanr bu konudaki yazl ile komisyon raporunun
okunmasrndan, slayt uzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan miizakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 04.12.20121arih, 510 sayrl karanyla; Siner Lilahallesi, J244118, 124,
12D paftalarda onaylanan 2287 nolu imar planr degisikligine askr sUresi dahilinde yaprlan itirazlar,
dosyasr incelenmig olup;
Belediye lvleclisimizin 04.12.2012latih, 510 sayrI karaflyla; Siner Mahallesi, J24A11 B, 12A,
12D paftalarda onaylanan 2287 nolu imar planr degigikligine askr siiresi dahilinde yaprlan itiraz
dilekqeleri, Karayollafl '14. Bdlge Miidtlrliigununi 20.07.2012 tarih, 295'13 sayri, 14.02.20'13 tarih,
03949 sayrlr, yazrlan, ilgili dOkUmanlar etud edilmi$tir.
- 04.03.20'13 tarih, '1394 kayrt nolu dilek9e ile.... nedenleri belirtilerek, resmi kurum, park,
ibadet yeri alanlannrn bulundugu bdlgede, tadilattan onceki; 17 metrelik yolun da dahil oldugu
Konut Drsr Kentsel Calrgma Alanr Tesislerinin belirlenmesi, soz konusu resmi kurum, park, ibadet
yeri alanlaflnrn yeni qevre yolu gLlzergahr bdlgesine tairnmaslna ydnelik, 2287 nolu imar planl
deoi$ikligine, askr sUresi dahilinde itiraz edilmittir. 06.03.2013 tarih, 1446 kayrt nolu dilekge ile
....SanayiTesisleri- Konut Drgr Kentsel 8ah9ma Alan I Tesisleri - Ticari Tesisler Alanl TAKS: 0 55,
KAKS: O.70 lejandl sahadaki emsalin komgu parsellerdeki uygulamalara uygun olarak 1 olarak
degiltirilmesi ya da plan dip notuna ; "Konut Dt$t Kentsel 9allgma Alanl Tesisleri yaprlmasl halinde
Emsal 1 olarak uygulanacaktrr." ibaresinin eklenmesi y6n0nde, 2287 nolu imar planr degi$ikli0ine,
askr siiresi dahilinde itiraz edilmigtir. Sdz konusu SanayiTesisleri - Konut DlSl Kentsel Qallgma
Alanr Tesisleri -'Iicari Tesisler Alanr 2287 nolu imar planr degiQikligi onama srnrrlan drglndadrr.
TAKS:0.55, KAKS: o.70 lejandlan; Bakanlrktan gelen yazlya istinaden, organize Sanayi B6lgeleri
ile ilgili Yonetmelik kapsamrnda belirlenmiltir.
- 08.03.20'13 tarih, '1558 kayrt nolu dilekqe ile;.... 2978 nolu parsel alanrnda imar
durumunun E=0.30 hi 8.50 m. (2 kat) olarak belirlendigi, sdz konusu parselde imar durumunun
kendisine 6rnek tegkil edilebitecek tiim parsellerden daha diigiik oldugu, komlu parsellerin
genelinde olan TAKS: O.4OH: 9.50 lejandlarr olarak degigtirilmesi, ydnrinde 2287 nolu imarplanr
degisikli0ine, askr stlresi dahilinde itiraz edilmigtir.
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Meclisimizin 04.08.2006 tatih,324 sayrh kararrnda belirtilen ilave 2. Etap alanryla ilgili ise ll Tarrm
MudtrrlugUnUn 21.O3.2OO7 tarih, 1653 sayrh yaztlanyla iletilen; Tarrm ve K6yigleri Bakanlr!r
(TUGEM) in 21.03.2OO7 tarih ve 1158 sayrh yazrsrnda, 5403 Sayrh " Toprak Koruma veArazi
Kullanrmr Kanunu" nun 13. Maddesinin (d) bendi gerelince; bu alanrn 29.5 hektarhk mera alanr
harig tutulmak suretiyle 65.5 hektarhk krsmrnrn, yclrede yaprlan tanmsal faaliyetlere zarar
vermeyecek tedbirlerin ahnmasr gartryla taflm drsr amacla kullantlmastntn uyoun oortildUdti,
hususlarr agrklanmrgtrr.
Mulga ll Qevre ve Orman MUdUrliigtinUn 25.11.2011 tarih, 953 - 5561 sayrl yazrlan ekinde
iletilen, Qevre ve $ehircilik Bakanlrgrnrn 31.10.2011 larih, -1841104240 sayrh yazrlarrnda; Manisa
Kutahya - lzmir Planlama Bdlgesi 'l1100.000 Olgekli Qevre DUzeni Planr hakkrnda, Danrgtay 6.
Dairesince verilen "YUrUtmesinin Durdurulmasr" kararrnrn gerekgelerinin de gOz Onunde
bulundurularak, ....alt dlgekli planlama galgmalarrna d0nUk ig ve iglemlerde Manisa - K0tahya
lzmir Planlama B6lgesi 1/100.000 olgekli Qevre Diizeni Planr kararlan dikkate alrnmastnrn telafisi
mumkUn olmayan zararlat 6nleyece!i mtrtalaa edilmekte oldu!u, hususlarr agrklanmrgtrr. 56z
konusu Qevre DUzeni Plantnda; ilave imar planr hazrrlanan sahada, tanm arazisi, sulama alanlarr,
yol, enerji iletim hattr lejand| sahalar yer almrgtrr.
Belediye ve MUcavir Alanlarrmrzrn tamamrndaki imar planlarr et0d edildiginde, konut drgr
kentsel gahgma alanlarrna y6nelik yeterli alan ayrrlmadr!rndan, Tavganh Karayolu gevresinde
gunumtrze kadar, Konut Drgr Kentsel Qahgma Alanlan, Ticari, ldari Tesisleri v.b yaptmtna yonelik
ilave , mevzii v.b imar planlanyla, bu amaQlarla kentsel alan gereksinimine cevap verilmeye
galtgtlmrgtrr. Belediye ve MUcavir Alanlarrmrz dahilindeki tLrm sahalar etud edildiginde, kentsel
gahgma alanlannrn butunsel olarak planh bir gekilde geligebilecegi, geli$me potansiyelleri yuksek
bir b6lge de Tavganl Karayolu gevreleridir Zira, bu sahalarda mevzii - imar planr yaprmrna yOnelik
mUracaatlar yogun gekilde olmug, ancak Qevre Duzeni Planr Onayrndan sonra sosyal donatr
alanlan haricinde, herhangi bir mevzii imar planr yaprmr izni verilmemigtir. Ancak geligen planlama
siireci igerisinde, Tavganh Karayolu gevrelerinin, kent btltUnirne ydnelik imar planlan, B6lcek ve
$air $eyhi Dumluprnar Mahalle Yerlegik Alanlarr imar planlan, Dumluprnar Universitesi Evliya
Qelebi Yerlegkesi imar planlarr, Uydukent Konut Bdlgeleri lmar Planlarr ile planlama kriterleri
gergevesinde bUtUnlUk olugturulmasr, duzensiz ve birbirinden kopuk gekilde geligen ilave, mevzii
v.b imar planlan ve gevresindeki alanlann buttrnlegtirilmesi, kentsel-sosyal-teknik altyapr alanlartntn
aynlarak kamu yaranntn saglanmasr, zorunlu hale gelmigtir. Yaprlacak ilave imar planlan ile tum
parseller igin dUzenli bir yaprlagma gergeklegtirilecek, kentin geligme baskrsr altrnda bulunan sdz
konusu alanlarrn, planh olarak geligmesi sa!lanacaktrr.
Yukanda agrklanan; tarrm drgr amagla kullanrlmasrnrn uygun gdrUldU0U sahalar igerisinde
gekilde,
olacak
Kent BUtUnUne y6nelik imar planlarr ile, $air $eyhi Dumluprnar Mahallesi Yerlegik
Alanr arasr, Tavganh Karayolu Qevresi, llave Nazrm ve Uygulama lmar Planlart hazrrlanmtgttt
Karayollarr "14. Bolge Mudurluou, Qevre ve $ehircilik ll Mudurluou, Ktrtahya Belediyesi Su
ve Kanalizasyon lgleri MUdUrlUgU, Qinigaz A.$ den g6rtiglerin alrnmasr, imar plantna esas jeolojikjeoteknik etudlerin yaptrrrlmasr, s6z konusu llave Uygulama lmar Planlarrnrn yururlUge girmesine
kadar geQecek sUrede, bir 6nceki uygulama imar planlartntn uygulanmast, kayttlartyla;
Konut Dtgr Kentsel qalgma Alanlarr (ticari tesisler, resmi ve sosyal tesisler, dumanstz,
kokusuz attk ve artrk brrakmayan ve gevre saghgr yonunden tehlike yaratmayan imalathaneler ile
patlayrcr, parlayrcr ve yanrcr maddeler igermeyen depolarrn yaprlabilece$i alanlar, Ticari Tesisler
Alanlarr) (Hmax: '11.50 m., 3 kat, max. TAKS: 0.35, ( E ) K.A.K.S: 1.00), KonutAlanlan ( E )
K.A.K.S: 1.00, Kentsel - Sosyal - Teknik Altyapr Alanlart olarak; Sa!ltk Tesisleri, Belediye Hizmet
Alanlan, Sosyo-Kulttrrel Tesisier, Egitim Tesisleri, Resmi Kurum Alanlan, lbadet Yerleri, Spor
Tesisleri, Park, Otopark, Yol v.b sahalarrnrn duzenlenmesi, 18- Madde lmar Uygulamastntn
yaprlmasr ile ilgili kogullann, Kamu Kurum ve Kuruluglardan gelen gdrUgler, ilgili mevzuat
kapsamrnda plan notlarrnrn d0zenlenmesi, ydnlerindeki Kent BUIUnUne y6nelik imar planlarl ile
gair $eyhi Dumluprnar Mahallesi Yerlegik Aianr arast, Tavganlt Karayolu gevresi, llave Nazrm ve
Uygulama lmar Planlarrnrn 3194 Sayrll Kanun'un 8/b maddesi uyannca onaylanmastna oy birligi ile
karar verildi.

-

-

GUNDEMiN 29.MADDESiNiN:
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muzakeresi olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun
okunmastndan, slayt Uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan-mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, $air $eyhi Dumluprnar Mahallesi Yerlegik Alanr ile Dumluptnar Universitesi
Alant arasr, TavganL Karayolu Qevresi, llave Nazrm ve Uygulama lmar planlarr yaprmr, dosyasr
incelenmig olup;
Belediye Meclisimizin 05.08.2005 tarih, 268 sayrh karanyla, kent bUtUntrne yOnelik
uygulama imar planlart stntrlart ile Dumluprnar Universitesi Yerlegik Alanr arasrndaki, Tavganlr
Karayolu gevresinde, sa$h sollu 200 metrelik koridorlarda; Konu[ Drgr Kentsel Qaltgma Alanlarr,
Ticari resisler, Kentsel - sosyal - TeknikAltyapr Alanlan olarak llave Nazrm ve-Uygulama lmar
Planlarlnln haztrlanmast amacryla, yasal mevzuat gergevesinde gerekli t0m et0dierin yaprlmasr
uygun gdrulmugtu. Tavganlt Karayolu qevresindeki soz konusu alanlar igin Kamu Kurum ve
Kuruluglarrndan gelen gdrUgler, ilgili d6kUmanlar et0d edilmigtir.
Belediye Meclisimizin 05.08.2005 tarih, 268 sayrh kararrnda belirtilen Tavganlt Karayolu
Qevresindeki bahse konu alanla ilgiti, llranm Mudurlugunun ta.os.zo06 tarih, 1955 sayrlr
yazlarryla iletilen; Valilik Makamtntn EylUl 2006 tarihli olurlarrnda, ... 1/5.OOO 6lgekli haritada tanm
alanlartntn Sulu Mutlak Tarrm Arazisi vasfrnda oldugu ve Tarrm ve Kdyigleri Bakanlgr (TUGEM) in
0'1 .09.2006 tarih ve 13784 - 65707 sayrh yazrsr ite 19.07.2005 tarih ve 25880 Sayrti Resmi
Gazetede Yayrmlanan 5403 Sayrh " Toprak Koruma ve Arazi Kullanrmr Kanunu" nun 13. Maddesi
gere$i sdz konusu alanln gevresindeki tarrm arazilerine zarar vermeyecek tedbirlerin altnmast
garttyla tar.rm (rsr amacla kullanrlmasrnrn uygun o6rUld00U, ... hususlarr belirtilmigtir.
Mulga ll Qevre ve Orman MUdUrlU$UnUn 2S.ll .ZOll tarih, 953 - 5561 sayrh yazrlan ekinde
iletilen, Qevre ve $ehircilik Bakanh$rnrn 31.10.2011 larih, -1841104240 sayrl yazrlarinda; Manisa
Kutahya - lzmir Planlama BOlgesi i/10O.OOO dtgekti Qevre D0zeni planr niffinda, Danrgtay 6.
Dairesince verilen "YUrUtmesinin Durdurulmasr" kararrnrn gerekgelerinin de g62 6nUnde
bulundurularak, ....alt dlgekli planlama gahgmalarrna d6nUk ig ve igtemlerde Manisa - Kirtahya
lzmir Planlama B6lgesi 1/100.000 Olgekli Qevre DUzeni Planr kararlan dikkate alrnmastntn telafisi
mUmkun olmayan zararlat onleyece!i mUtalaa edilmekte olduou, hususlarr agtklanmtgttr. Sdz
konusu Qevre Duzeni Planrnda; ilave imar planr haztrlanan sahada, tanm arazisi, sulama alanlan,
tlniversite alanr, kentsel geligme alanr, nehir/dere, yol, lejandh sahalar yer almrgtrr.
Belediye ve MUcavir Alanlartmtzrn tamamrndaki imar planlarr etUd edildiginde, konut drgr
kentsel gahgma alanlarrna y6nelik yeterli alan ayrrlmadr$rndan, Tavganlr Karayolu gevresinde
gUnUmtize kadar, Konut Dlgt Kentsel Qahgma Alanlarr, Ticari, ldari Tesisleri v,b yaptmtna yonelik
ilave , mevzii v.b imar planlarryla, bu amaglarla kentsel alan gereksinimine cevap verilmeye
galtgtlmtgttr Belediye ve Mticavir Alanlanmrz dahilindeki tum sahalar etud edildiginde, kentsel
galtgma alanlartnrn bUtUnsel olarak planL bir gekilde geligebilecegi, geligme potansiyelleri yUksek
bir b6lge de Tavganlt Karayolu gevreleridir, Zira, bu sahalarda mevzii - imar planr yaplmrna yonelik
mUracaatlar yo!un gekilde olmu9, ancak Qevre DUzeni Plant Onaytndan sonra sosyal donatr
alanlart haricinde, herhangi bir mevzii imar planr yaprmr izni verilmemigtir. Ancak geligen planlama
sUreci igerisinde, Tavgan| Karayolu gevrelerinin, kent btitirnirne y6nelik imar planlarr, B6lcek ve
$air $eyhi Dumluptnar Mahalle Yerlegik Alanlarr imar planlan, Dumluprnar Universitesi Evliya
Qelebi Yerlegkesi imar planlan, Uydukent Konut B6lgeleri lmar Planlarr ile planlama kriterleri
gergevesinde bUtUnlUk olugturulmasr, dtrzensiz ve birbirinden kopuk gekilde geligen ilave, mevzii
v.b imar planlart ve gevresindeki alanlann bUtunlegtirilmesi, kentsel-sosyal-teknik altyapr alanlarrnrn
ayrrlarak kamu yararrnrn sa!lanmasr, zorunlu hale gelmigtir. Yaptlacak ilave imar planlan ile tUm
parseller igin dUzenli bir yaprlagma gergeklegtirilecek, kentin geligme baskrsr altrnda bulunan s6z
konusu alanlarrn, planlr olarak geligmesi sa$lanacaktrr.
Yukarrda agrklanan; tarrm drgr amagla kullanrlmasrnrn uygun gorUldUgU sahalar igerisinde
olacak gekilde, Tavganlr Karayolu Qevresi, $air $eyhi Dumluprnar Mahallesi YerlegikAlanr ile
Dumluptnar UniversitesiAlanr arasr, llave Nazrm ve Uygulama lmar Planlarr hazrrlanmrgtrr.
Karayollan 14. Bolge Mudurlugu, Qevre ve $ehircilik ll Miidilrltlgtr, Ktrtahya Belediyesi Su ve
Kanalizasyon lgleri MUdUrlUg0, Qinigaz A.$ den, Universite geliime alanr ile ilgili Dumluprnar
Universitesi 'nden g6rUglerin alrnmasr, imar planrna esas jeolojik- jeoteknik etudlerin yaptrnlmasr,
s6z konusu llave Uygulama lmar Planlarrnrn yururluge girmesine kadar gegecek surede, bir
6nceki uygulama imar planlannrn uygulanmasr, kayrtlarryla;

-

-
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Konut Drgr Kentsel Qalrgma Alanlan ( ticari tesisler, resmi ve sosyal tesisler, dumansrz,
kokusuz attk ve arttk btrakmayan ve gevre sa!I0r y6nUnden tehlike yaratmayan imalathaneler ile
patlayrcr, parlayrcr ve yanrcr maddeler igermeyen depolarrn yaprlabilecegi alanlar, hmax: 11.50
(3kat), TAKS:0.35, ( E ) KAKS:1 .00)), Ticari Tesisler, Kentsel - Sosyal - Teknik Altyapr Alanlarr
olarak; Sa!hk Tesisleri, Belediye Hizmet Alanlan, Sosyo- KUltUrel Tesisler, Egitim Tesisleri,
Universite Geligme Alanr, Resmi Kurum Alanlan, lbadet Yerleri, Spor Tesisleri, Park, Otopark, Yol,
v.b sahalartntn dirzenlenmesi, 18. Madde lmar Uygulamasrnrn yaprlmasr ile ilgili koqullarrn, Kamu
Kurum ve Kuruluglardan gelen gdrugler, ilgili mevzuat kapsamrnda plan notlarrnrn dUzenlenmesi,
$air $eyhi Dumluprnar Mahallesi Yerlegik Alanr ile Dumluprnar U niversitesi Alan r arasr, Tavganlr
Karayolu Qevresi, llave Nazrm ve Uygulama lmar Planlarrnrn 3194 Sayrfi Kanun'un 8/b maddesi
uyannca onaylanmasrna oy birli$i ile karar verildi.
GUNDEMiN 3o.MADDESiNiN:
Milli Savunma Bakanh$rnrn 02.03.2013 tarihli yazrlarryla iletilen "Askeri Hava alanlarr Mania
Planlannrn Uygulanmasr" konusunun m0zakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki
yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Milli Savunma BakanL!rnrn 02.03.2013 tarihli yazrlanyla iletilen "Askeri Hava alanlarr
Mania Planlannrn Uygulanmasr" konusunun daha detayh incelenmek Uzere lmar ve Bavrndrrlrk
Komisvonu'na havale edilmesine oy birligi ile karar verildi.
⌒

GUNDEMiN 3l.MADoESiNiN:
llimiz, merkez Geven Mahallesi, Kalsit OcaOr ve Krrma - Eleme Tesisi Alanr ile ilgili
Belediye Meclisimizin, 02.08.2011 tarih, 310 sayr| ve 02.12.2011 tarih, 484 sayrlr Kararlannrn;
Eskigehir 2. ldare Mahkemesinin, 20121915 sayrlr Kararryla iptal edilmesi konusunun mUzakeresl
oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt
Uzerinde gOsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Geven Mahallesi, Kalsit Ocagr ve Krrma - Eleme TesisiAlanr ile ilgili
Belediye Meclisimizin, O2.O8.2O11 tarih, 310 sayrh ve 02.12.2011 tarih, 484 saytlt Kararlartntn;
Eskigehir 2. ldare Mahkemesinin, 2012l915 sayrlr Kararryla iptal edilmesi konusu incelenmig olup;
Eskigehir 2. ldare Mahkemesinin, 2O121915 sayrlr Karartnda; .......davactntn Kutahya lli
srnrrlan igerisinde bulunan sicil: 68335 (lR: 7264) sayrlr Maden Kanununun 2. maddesi
kapsamrnda 1010312004 tarihinden itibaren 10 yrl sUreyle gegerli ll. Grup maden (kalsit) igletme
ruhsatr ve igletme izninin bulundu$u, ....aktarrlan mevzuat hUkUmlerine g6re ruhsat altndtktan
sonra imar planrna dahil edilen alanlarda ruhsatrn plana iglenecegi anlagrldr0rndan bu hUkttm
dikkate ahnmadan davacrnrn tag ocagr ve krrma eleme tesisinin '1i100.000 olgekli Qevre DUzeni
Planrnda tarrm arazisi, universite alanr, tarihi sit alanr, enerji iletim lejandlarrnda kaldt$tndan
bahisle bagka bir b6lgeye tagrnmasrna iligkin dava konusu iSlemde hukuka uyarltk
bu lunm am aktad rr,

Bu nedenle; Geven Mahallesi, Kalsit Ocagr ve Krrma - Eleme Tesisi Alanr ile ilgili Belediye
Meclisimizin, 02.08.2011 tarih, 310 sayrlr ve 02.12.2011 tarih, 484 saytlt Kararlartntn; Eskigehir 2.
ldare Mahkemesinin,2012t915 saytlt Karartyla iptal edilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 32.MADDESiNiN:
llimiz, merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1136 ada, 10 nolu parselde imar
planr de0iqikli6i konusunun muzakeresi oldulunu 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, 18.O.3 pafta, 1136 ada, 10 nolu parselde imar
planr de$igikli$i dosyasr incelenmig olup;
31 .01 .2013 tarih, 783 kayrt nolu dilekge etUd edilmiitir. Yrldrrrm Beyaztt Mahallesi, 18.O.3
pafta, 1136 ada, 10 nolu parselde; imar plantndaki "Bitigik Nizam - 3 kat, konut" lejandll sahanrn,
''Bitigik Nizam - 3 kat, Yurt Tesisleri, hmax: 11.50 metre" le.iandh sahaya dOnugturulmesine ililkin
imar planr degigikliginin 3194 Sayrlr Kanun'un 8/b maddesi uyannca onaylanmastna oy birligi ile karar
verildi.
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Belediyeye ait her tUrlu ticari igletmeyi lller Bankasr'na rehin vermeye, lller Bankasr'nrn mevcut
mevzuatr ve bunda meydana gelebilecek her tiirltr degigiklik gergevesinde, krediye konu igle ilgili
her tiirlU iglemi yapmaya ve eksik igleri tamamlamaya Belediye Bagkant Mustafa IQA yetkili
krhnmrgtrr.

Ayrrca, Belediye ve lller Bankasr arasrnda bir mukavele veya borg senedi tanzim ve imza
edilmese dahi lller Bankasr; bu yetki belgesinde ve eklerinde bulunan hususlar dogrultusunda her
tirrlU tasarruf ve iglemleri yapmaya da yetkilidir.
Yukanda tespit ve kabul edilen esas ve gartlara gOre lller Bankasr'ndan kredi atrnmasryla
ilgili su gelirlerinin kredinin Teminatr olarak kabul edilmesi ve lller Bankasr'na rehinli ve blokeli
Teminat Hesabr olugturulmasrna Meclis Uyelerinden Erol ALPERTURK,Hasan HLrseyin SELVI ile
llhan TOPAL'In red oylanna kargrlrk oy goktugu ile karar verilmigtir.
GUNDEMiN 1 g.MADoESiNiN:
Su ve Kanalizasyon lgleri MUd0rlUgUmUz Sulama Kanallarr Servisince koylerde yaprlan
sulama yerlerinin takibi, sulama tahakkuk makbuzlarrnrn kesimi ve kontrollerinin yaprlmasr igin
kullanrlmak Uzere 2 adet motosikletin "T" cetveline eklenmesi konusunun mirzakeresi oldu!unu
belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
Su ve Kanalizasyon lgleri MUdUrlU!UmUz Sulama Kanallan Servisince kdylerde yaprlan
yerlerinin
sulama
takibi, sulama tahakkuk makbuzlannrn kesimi ve kontrollerinin yaprlmasr igin
kullanrlmak Uzere 2 adet motosikletin ahnmasrna;
Belediyemiz 2013 yrlr T cetvelinde yer almayan ve Su ve Kanalizasyon lgleri MUdUrlUlU
tarafrndan satrn ahnacak 2 (iki) adet motosikletin T cetveline ilave edilmesine oy birligi ile karar
verildi.
GUNDEMiN 20.MADDES|NiN:
Belediyemiz gelir tarifesi (OzUrlUler Halk Otobtrsleri Ucret tarifesi) konusunun mUzakeresi
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnln okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;
S.S. Merkez Ozel Halk Otobilsleri Motorlu Tagryrcrlar Kooperatifi Bagkanh$r'nrn 2610312013
tarih ve 2013/119-120-124-125-127 -128-129-130 sayrh ayn ayrr vermig olduklarr dilekgelerinde
4736 sayrh kanunun amir hUkUmleri gere$ince halk otobUslerinin Ucretsiz biniglerle ilgili talepleri
incelenmig olup;
4736 sayrh kanunun 2.bendinde "Belediyeler ile bunlann kurduklan birlik, muessese ve igletmeler,
toplu tagm hizmetlgrinde malll, yaglt,bgranci ve basn kimlik katu sahiplerine, 2002./4109 saytlt B.K.K.'ntn 1.
maddesiyle eklenen Belediye zabttas kadrosunda garev yapan personel ibaresi eklenerek indiim
uygulamaya yetkilidirler: " denildiginden Halk OtobUsleri toplu ulagrmdan Ucretsiz binisleri
grkartrlmalan gerekmektedir.
Aynr kanunun 3.paragrafrnda "1005 saytu lstiklal Madalyat Verilmig Bulunanlara Vatani Hizmet
Teftibinden 9eref Aylt Baglanmas Hakknda Kanun, 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayrh Nakdi Tazminat ve
Ayhk BaElanmas Haktunda Kanun ve 1A04/1991 tarihli ve 3713 saytlt TerArle Mdcadele Kanununun Ucretsiz
veya indiimli tarife uygulanmas ile ilgili h0klmler sakltdr.
Bu kanunun yaymt tarihinden 5nce UgUncl fkrada beliftilen kanunlar d$nda; kanun, kanun ht)kmAnde
kararname, ttiz(ik, yanetmelik, genelge ve benzei d\zenleyici iglemler ile diger idari iglemlerle tesis edilnig
bulunan ucretsiz veya indiimli tarife uygulamalanna 31/12/2001 taihinden itibaren son verilir."
denilmektedir
Bu nedenle S.S. Merkez Ozel Halk OtobUsleri Motorlu Tagryrcrlar Kooperatifi Bagkanlt!t'ntn
soz konusu dilekgeleri gereQi 0211212011 gUn ve 491 sayrh ve 03/05i201'1 gUn ve 179 saytlr meclis
kararlan incelenmig olup;;
0310512011 gun ve 179 saytlt Meclis karartntn; Toplu tagtma Hizmetlerinden ucretsiz
faydalanma hakkrnrn;
- c maddesinde bulunan Emniyet ve Jandarma personeli gahganlartntn 4736 saytlt kigiler
arasrnda bulunmadrgrndan Ucretsiz faydalanma haklartntn kaldtrtlmastna;
- b ve d maddelerinde bulunan sarr basrn kartr sahipleri ve Belediye Zabttast galtganlartna
aynt kanunun 2.bendinde sayrlanlardan oldugu igin indirim haklarrndan trniversite 6!rencilerine
uygulanan fiyat tarifesi tizerinden indirimli haklarrndan faydalanmalartna;

.t-.(
- \-\\
.\N
\--\-

^\/

,\

\n \

f-/

\

$\

\

\

(11)

-Agtr ozUrlU vatandaglann ve refakatgilerinin ilimiz merkez toplu tagrma araglarrndan
yararlantrken, fiyat tarifesinde belirtilen sivil ticretinin o/o 50 si kadar indirim uygulanmasrna;
-Agtr.6zUrlu vatandaglann isimleri yazrh, fotograflann yaprgtrnlmrg, refakatgi isim hanesine
"REFAKATQI" yazr lmasrna;
Ayrlca yukartda belirtilen indirim haklanndan faydalananlarrnda kigisellegtirilmig kart
kullanmalarrna;
Bu hususlartn 2013 ytlt Belediye Gelir tarifesine iglenmelerine oy birliSi ile karar verildi.
GUNDEMiN 2l.MADDEsiNiN:
llimiz, galca Mahallesi 10 pafta,777 parsel numaralr ta$tnmaztn Kutahya Belediyesi Su
Kuyusu Alanr'na tahsisli kesiminin kamulagtrrma igleminin 6 rncr 5 yrllrk imar programtntn 2013 ytlt
dilimine ilave edilmesi konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki
yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Eskigehir yolu Ozeri 13. km'de Sahipsiz Hayvan Bakrmevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin su
ihtiyactnt kargrlamak amacryla, Bagkanh!rmrzca bu alanda su kuyusu yaptlmast dUgUnUlmektedir.
llimiz galca Mahallesi 1O pafta,777 parsel numarah tagrnmaz mer'i imar planrna g6re
ktsmen KUtahya Belediyesi Su Kuyusu Alanr'na tahsisli, krsmen de planstz alanda kalmaktadrr.
A9a$tda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen KUtahya Belediyesi Su Kuyusu Alanr'na tahsisli
tagrnmazda yaprlacak iglemlerin, 01 .01 .2013 tarihinde baglayrp, 31 .12.2017 tarihinde
tamamlanacak olan 5 yrllrk imar programrnrn 2013 yrh dilimine ilave edilmesine oy birligi ile karar
verildi.
't -5 Yrlhk imar programrnrn
a- Program
:Ek
b- Baglangrg
:01 .01 .2013
c- Bitig
:31.12.2017
Toplam
:570,00 TL
Senelere g6re yaprlacak iglerin bedel taksimatr
2013 yrlr: 570,00 TL
2014 ylt: 2015 yrh: 2016 yrlr: 2017 ytr. 2-Yaprlacak iglere g6re ddenekler
Kamulagttrma:570,00 TL

numarasr
Tarihi
Tarihi
Maliyeti

Yeri

Y:1:

1

Kamulagtrrma

Salca Mahallesi 10 pafta, 777 parcelin
mer'i imar planrna g6re K0tahya Belediyesi

2013

ｍ ｏ

勧Ｎ

Konusu

Bedeli (TL)
570,00 TL

Su Kuyusu Alanr'na tahsisli kesimi

cUNoEMiN 22.MADDES|NiN:
Belediye Meclisimizin 0110212013 tarih ve 75 sayrl kararr ile verilen gehit isimlerinde
duzeltme yaprlmasr konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn
okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 01.02.2013 tarih ve 75 sayrh kararr ile K0tahya ll Jandarma
Komutanlr0l emrinde iken trafik kazasr sonucu gehit olan askerlerimizin isimleri Akkent Mh.$ehit
J.Er Uygar YALQINKAYA Sokak ve lnkdy Mh.$ehit J.Er Fatih KARAASLAN Caddesi olarak
verilmig olup;
KUtahya ll Jandarma Komutanh$r 14.03.2013 tarih ve 49331320- 1680-6886-13 saytlt
yazrlan ile gehit isimlerinin ailelerinin hassasiyeti agrsrndan onem az etti$ini ve bu nedenle
verilen gehit isimlerinin dUzeltilmesini talep ettioinden ve gehit ailelerininde hassasiyeti goz 6nUne
ahnarak 01 .02.20'13 tarih ve 75 sayrlr Meclis kararrmrzrn dUzeltilerek;
$ehitlerimizin isimlerinin
Akkent Mahallesi $ehit J.Onb Uygar YALQINKAYA Sokak ve
:

(13)
lnkdy Mahallesi$ehit J.Er Fatih Sultan KARAASLAN Caddesi olarak d0zettitmesine oy
birligi ile karar verildi.
GUNOEMiN 23.MADDESiNiN:

llimiz, merkez,Qalca Mahallesi 25-O-l-ll, 26-0 pafta 2526 parset, 4 pafta 2474 parselletde

lmar planr degigikli6i konusunun miizakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudakiyazt ile
komisyon raporunun okunmasrndan, slayt rizerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan
mLlzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
KUtahya Merkez Qalca lvlahallesi25-O-l-ll pafta 2526 parsel,4 palla 2474 nolu parsellerde
lmar Planr degigikligi konusu gdrugUlmU$ olup;
'14.01.2013tarih, 1140sayrlr dilekqe ile'Millkiyeti $irketimize ait Kutahya iilerkez Qalca
lvlahallesi 2526 nolu parsel (131.895,29 m2) yUriirlUkteki imar planrnda 'Kiimag iranyezit Fabrikasr
Sanayi ldari ve Sosyal Tesisleri Alan rnda (E:0.50 hmax;serbest) kalmaktadtr.Yine mrllkiyeti
$irketimize ait KUtahya Merkez Qalca Mahallesi2474 nolu parsel (94.2'11,68 m2), yUriirlUkteki imar
planrnda 'Hammadde Atrk ve Depolama'alanrnda kalmaktadrr. Fabrika sahamrzda ruhsatlr yeni
yatrnmlar planladrgrmrzdan, 2474 parsel ile 2526 nolu parsel arastndaki imar hathnrn iptal edilerek
tevhid edilmesini, kullanrm fonksiyonun 'Manyezit Fabrikast Sanayi ldarive Sosyal Tesisleri' ,
yaprlaqma lartlannrn da Er 0.50 hmaxr serbest olmasrnr talep etmekteyiz 'geklindedir.
Talep edilen Hammadde Atrk ve Depolama alanr iQerisinde yaprlmasr talep edilen Sanayi
Tesislerine karirhk olarak parsel sahasr drgtnda toplamda 23.560 m2'lik alanda ye$il alan, yol
alanr, Belediye Hizmet alanr tasarlanmasr, tal( trafioinin gergekleltirilmesi igin gevresindeki yol
alanlafl hususunun ettid edilmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl0r'ndan g6rii9 alnmasr
kaydryla konunun degerlendirilmesine oy birligi ile karar verildi.
GI,iNOEMiN 24.MADDESiNiN:

Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih ve 89 sayrlr karafl ile Parmakdren Mahallesi
yerle$ik alanrnda yaprlan Nazrm lmar Planrnrn drizenlenmesi konusunun mUzakeresi oldu0unu
belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt iizerinde
gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan milzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 02.03.20'12 tarih, 89 sayrlr karafl ile Parmakdren irahalle yede9ik
alanrnda yaprlan Nazrm lmar Planrnrn dUzenlenmesi konusu goriigulmUg olup;
Belediye Medisimizin 02.03.2012 tarih, 89 sayrl karanyla onaylanan Parmakoren tulahalle
Yerlegik alanrndaki Nazrm lmar Planr hakkrnda, Devlet Su lgleri 3. Bdlge lrludi.irlUgu'nun
05.02.2013 tarih 65998 sayrlr yazrlannda 'Parmakdren Mahallesinde lmara aqrlmak istenen
alanlafln bir krsmrnrn Kutahya Sulamasr igerisinde kaldrgr,... sdz konusu (yerleiik alanrn guney
bdli.lmunu ihtiva eden) sahanrn imara agrlmasrnrn uygun gdr0lmedigi belirtilmigtir. Kutahya Kultur
Varlrklannr Koruma Bdlge Kurulu MiidurlUgU'niin 06.03.2013 tarih 417-296 sayrlr yazrlannda;
'Kutahya ili Merkez Parmakoren Mahallesi'nde Eskisehir Kiiltiir ve Tabiat Varlrklaflnr Koruma
Kurulunun 09.01.1998 tarih ve 442 sayrlr karan ile l. Ve lll. Derece Arkeolojik Sit olarak tescili
Balprnar Nekropol0'niin lll. Derece Arkeolojik Sit srnrrlannrn Muze MUdilrliigti ve Kurul Mtidurlugu
uzmanlafl tarafrndan hazrrlanan rapor do0rultusunda dilzeltilmesine; ekli kadastral paftantn
onaylanmasrna; lll. Derece Arkeolojik Sit alanrndan Crkanlan 695, 696,698, 1048, 1049, 1050,
1067, 1068, '1592 parsellerden lll. Oerece Arkeolojik Sit $erhinin kaldrfllmasrna; l.ve lll. Derece
Arkeolojik Sit srnrrlan iginde KUltur ve Tabiat Varlrklaflnr Koruma YUksek Kurulu'nun 'Arkeolojik
Sitler, Koruma ve Kullanma KoSullafl' bailrklr , 05.11.1999 tarih ve 658 sayrh ilke karan kolullannrn
ge9erli olduguna karar verildi' geklindedir.
Yukanda aQrklanan Devlet Su lsleri 3. BOlge MUdUrliigU'nirn gdriigleri do0rultusunda
belirtilen sulama alanrnrn bulunduou, kanalrn gUney kesiminde kalan 50 metrelik yolalanl ve Mevzi
lmar planr yaprlan okulalanr haricinde kalan 1/5000 Nazrm Imar Planrnrn ve Mahalle YerlesikAlanr
b6liimiiniin iptal edilmesi, Kurum ve Kurulus gdrilgleritamamlandrktan sonra Kijtahya KUltur
Varlrklaflnr Koruma Bdlge Kurulu MridiirlUgU'nUn dUzenlemig oldugu yeni l. ve lll. Arkeolojik sit
srnrrlanna birlegik olacak gekilde, lmar Planlannrn hazrrlanmaslna oy birlioi ile karar verildi.
GUNDEMiN 25.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, lnk6y Mahallesi 2.3. ve 4. Toplu Konut Alanrnrn dogusu ile lnkdy tdahallesi
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Konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konudakiyazt ile komisyon
raporunun okunmasrndan, slayt rlzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, lnkOy Mahallesi 2 3. ve 4. Toplu Konut Alanrnrn dogusu ile lnkdy irahalest
Yerle9ik alanrnrn batrsrnda 1/5000 Nazrm lmar Planrnda 168.792 m2'lik alan icin Kamu Yaran
mUracaatr incelenmis olupi
Sdz konusu alan lnkdy Mahallesi 2. 3. ve 4. Toplu Konut Alanrnn dogusu ile lnkOy lrahallesi
yerlesik alanr batrsrndaki Tokiler ve uydukent alanlan ile bUtUnlesik bir gekilde ParkAlanr Konut
Kentsel Sosyal Teknik Altyapr alanr olarak olarak planlanmtgttr. Kentimizin Uydukent alant ve toki
alanlan ile botUnleqik b6lgeyi olugturmaktadtr.
ll Grda Taflm Ve Hayvancrhk MUdUrliioUniin 19.03.2013 tarih yazrsr etrid editmiltir Bu
diizenlemeler insan, toplum ve gevre iligkilerinde dengeyi bozucu nitelikte degildir, ekonomik ve
saghk bakrmrndan toplum lehine sonuclan vardrr. Belirtilen tesis ve dUzenlemelerin yaptlmastndan
sonra , ekolojik yOnden olumsuz etkisinin olmayacagr ve toplumsal kayrplar bakrmrndan toplum
aleyhine sonuglar doourmayacaor, aksine sosyal ydnden halkrn refah seviyesini arttracaorndan
yaprlacak galgmalar toplum lehine olacaktrr. Yaprlacak galgmalarda kamu yarafl bulunmaktadrr.
Bu nedenlerlei lnkdy Mahallesi; 245,271,272,274,277,280,285,292,293,294,295,
296,297 , 29A, 299, 300, 301 , 302, 303, 304, 334, 335, 635, 4951 , 4952, 4953, 4954, 4955 4956,
4957, 4958, 4959, 4960, 4961, 4962, 4964, 4965, 4966, 4967, 4968, 4969, 4970, 4971, 4972,
4973, 497 4, 4975, 4976, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021 nolu parselleri
kapsayan toplam 168.792 M2'lik alanda; Park alanr, konut kentsel sosyalteknik altyapr alanr
yaprlabilmesi amacryla, 5403 sayrl Toprak Koruma veArazi Kullanrmr Kanunu'nun '13. Maddesinin
(d) bendi geregince "Kamu Yaran Karafl" alrnmasrna oy birli0i ile karar verildi.
GUNDEMiN 26.MADDESiNiN:
llimiz, merkez,Parmakdren Mahallesi yerle$ik alanr kuzeyinde E0itim Tesisleri Kampiis
Alanr 1/5000 Nazrm lmar planrnda '1,538,038.34 m2'lik alan igin Kamu Yarafl Konusunun
mrlzakeresi oldugunu belirten l\reclis Baskanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun
okunmasrndan, slayt tizerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mi.izakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Parmakdren irahallesi Yerlegik Alanr kuzeyinde Egitim Tesisleri Kampus
Alanr 1/5000 Nazrm lmar Planrnda 1.538,038.34 m2'lik alan igin Kamu Yarafl mLlracaatr incelenmil
olup;
Soz konusu alan Parmakdren lvlahallesi Yedesik Alanr kuzeyinde E0itim Tesisleri Kampus
Alanr olarak planlanmritrr. Kentimizin Uydukent alanr kuzey kesiminde Uydukent planlan ile
bUtUnlesik bdlgeyi olugturmaktadrr.
ll Grda Tanm Ve Hayvancrlk l,iludljrlugUnUn '19.03.2013 tarih yazrsr etl.]d edalmigtir. Bu
dilzenlemeler insan, toplum ve gevre iligkilerinde dengeyi bozucu nitelikte degildir, ekonomik ve
saghk bakrmrndan toplum lehine sonuglan vardrr. Belirtilen tesis ve duzenlemelerin yaptlmaslndan
sonra , ekolojik yonden olumsuz etkisinin olmayacagr ve toplumsal kayrplar bakrmrndan toplum
aleyhine sonuglar dogurmayacagr, aksine sosyal ydnden halkrn refah seviyesini arttracagtndan
yaprlacak gallmalar toplum lehine olacaktrr Yaprlacak qalgmalarda kamu yarafl bulunmaktadlr.
Bu nedenlerle; Parmakdren Mahallesi; 862, 863, 864, 865, 866, 867, 897, 898, 899, 900,
910,911,912, 923,924,925,926,927,928,929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 1174,',1',l75,
1182, 1183, 1186, 1191, 1220, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232,
1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247,
1248,1249,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258, 1259, 1260,1261,1262,
1263,1264,1265,'1266, 1267,1268,1269,1270,1271,1272,1273, 127 4, 1275, 1276, 1277 ,
1278, 1279, 1281 , 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287 , 1288, 1289, 1290, 1291 , 1292, 1293,
1294,1295,1296,',t297,1298, 1299, 1300,'1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308,
1309, 1310, 1311,1312. '13'13, 1314, 131 5, '1316, ',r 317, 1318, 13',l9,',|320, 1321.1322,1323,
1324, 1325, 1326, 1327 , 1328, 1329, 1330, ',j331, 1332, 1333,',1334, 133s, 1336, 1337, 1338,
1339, 1340, 1341,1342,1343, 1346, 1347,1348,1349, 1350, 1351,1352, 13s3, 1354, 1355,
1356, '1357, 1358, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, ',1367, 1369, 1370,1371,1372,
1374, 1398, 1399, 1400, 1401,1402,1403,',|404, 1406,1407,1408, 1409, 1410,1411,1412,
1413,1414, 1415,'1416, 1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423.1424,1425,1426,1427,
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1428, 1429,1430, 1431,1432,1433,1434.1435,1436,1437, 1438,1439,1440,1441,1442,
1443,1444,1445,1446, 1447, 1448,1449,1450,1451,1452,1453,1454, 1455,1456.1457,
1458,1459,1460,1461, 1462, 1463,1464, 1465,1466,1467,1468.1469, 1470,1471,1472,
1473,1474,1475,1476.1477. 1478,1479, 1480,1481,1482,1483,4484, 1485, 1486.1487,
1488,1489,1490,1491,1492, 14793,1494,1495,1496.1497. 1498, 1499,1500,1501,1502,
1503,1504.1505,1506,1507, 1508,1509, 1510,1511.1512,1513,1514, 1515,1516.1517,
1518,1519,1520,1521,1522, 1523.1524, 1525,1526,1527.1528,1529,1530, 1531, 1532,
1533,1534,1538,1539,1541, 1546. 1547, 1815,1816,1817.1818,1819,1820, 1821, 1822,
1823,1844.1859,1861,1863.1864,1865,1866,1867,1868, 1869,1870,1871,1872, 1873,
1874,1875,1877, 1878,1879,1880,1881,1882,1883.1887, 1888,1889,1890,1891,1892,
1893.1094,1895, 1896,1897,1898,1899,1900,1901, 1902, 1903. 1904,1905,1906,1907.
1908,1909, 1911, 1935,1936,1937,1938.1939,1940,1941, 1942,1943,1944,1945,1946,
1947,1948, 1949,1950, 1951,1952,1953,1954, 1955, 1956.1957, 1962. 1963,1964,1965,
1966,1967. 1968,1970, 1971,1972,1975,1976, 1978,1979,3525,3526,3536,3537 nolu
parse‖ er

kapsayan toplam 1 538 038,34M21 k alandal Eollm Kampus alanl yap ablmesi amacI
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Belediyemiz muhasebe sistemi igerisinde detay hesaplan agmayr, su gelirlerinin bankalar aracrlr0r
ile tahsil edilen tutarlarr igin aynr oranlarda kesinti yaprlarak belirlenen sUre igerisinde Teminat
Hesabrna yatrrmayr taahhUt ederiz.
Belediye olarak her ne sebeple olursa olsun Alt Kredi Anlagmast ile gartlan
belirlenen oranlardaki gelirlerin dirgurirlmesi, ortadan kaldrnlmasr ve/veya azaltrlmasr yOnUnde
karar almamayr taahhUt ederiz.
Belediyemiz Alt Kredi Anlagmasrndan kaynaklanan Odemelerin zamanrnda ve lller
Bankasr'nca belirlenen miktarlarda 6denmesi igin Teminat Hesabrnda toplanan gelirlerinden
6demeleri gerQeklegtirecektir.
Belediyemizce, Alt Kredi Anlagmasrnda belirlenen su gelir oranlarrnrn kredi geri
Odemelerini kargrlayamamasr durumunda, lller Bankasr bu oranlarda artrnm yaprlmasr hususunda
yetkili krhnmrgtrr. Ayrrca lller Bankasr'nrn 6n gdrdirgii oranlarda su Ucretlerine konu gelir
kalemlerinin artrnlmasr talebini yerine getirmeyi taahh0t ederiz.
Belediyemiz, lller Bankasr'nrn bilgisi drgrnda su gelirlerini bagka gelir hesaplarrna
kaydetmemeyi taahhUt eder. Su gelirlerinin belirlenen ve tahsille g6revlendirilen bankalar drgrnda
yeni anlagmalar yaprlmak suretiyle diger bankalar aracrlt!r ile tahsil ettirilmesi durumunda bu konu
hakkrnda lller Bankasr'nr anrnda bilgilendirir.
Belediyemiz, kredinin teminatrna konu gelirlerin muhasebe sistemi igerisinde
belirlenen hesap drgrnda bagka bir hesaba yatrrrlmasr nedeniyle gelirlerin azalmastna sebep
olacak bir eylemde bulunmamayr, lller Bankasr'nrn bilgisi drgrnda bu gelirlerin bagka ig ve amagla
kullanrlmasr nedeniyle olu9acak gelir kayrplanna veya lller Bankasr'nrn bilgisi drgrnda herhangi bir
gekilde gelirlerin azalmasrna sebebiyet vermemeyi taahhUt eder.
Belediyemiz, su gelirlerin azaltrlmasr, ortadan kaldrnlmasr, lller Bankast'nca talep
edilen oran ve Ucret artrglarrnrn yerine getirilmemesi, gelirlerin bagka hesaplara aktartlmast,
gizlenmesi, lller Bankast'ntn bilgisi drsrnda farklr usullerde tahsilat yaprlmasr ve Teminat Hesabrnda
lller Bankasr'nrn bilgisi drgrnda tediyatta bulunulmasr gibi nedenlerle, Teminat Hesabrnda azaltglara
neden oldu!unun lller Bankasr'nca tespiti durumunda; kredinin geriye kalan krsmlntn lller
Bankasr'nca kullandrn lmasrn rn durdurulmasrnr ve ti.im alacaklarrn muacceliyet kazanaca!tnr kabul
ve taahhtlt ederiz.

2l

3)
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5)

6)
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IV. TEMiNAT HESABININ MUHASEBELEgTiRiLMESi

Su gelirleri ayrr bir hesapta lller Bankasr'nca kolayca takip, teftig ve incelemeye elverigli bir
gekilde muhasebelegtirilecektir. AIt Kredi Anlagmasrnda oranlarr belirlenen su gelirlerinin
Belediyemiz tarafrndan tahsil edilmesi halinde muhasebe sistemi igerisinde detay hesaplar
agrlacaktrr. Su gelirlerinin bankalar aracrlr!r ile tahsil edilmesi durumunda tahsilatrn yaprldr0r tum
banka gubelerine Ek 212 nolu Muvafakatname gonderilecektir.
V- TEM|NAT HESABI AqILMASI

Belediyemiz, agrlacak Teminat Hesabtnt lller Bankasl ile Ozel Hesabtn aqlldlgl T. Halk
Bankasr arasrnda imzalanan Protokol gere!ince, T. Halk Bankasr'nrn Belediye adtna kredinin
teminatrna mUnhasrran igbu yetki belgesinin 2/1 nolu ekinde belirlenen gartlara haiz lller
Bankasr'na Rehinli ve Blokeli Vadesiz Mevduat TL hesabr agtlmastna muvafakat etmektedir.
Belediyemiz, usul ve esaslarr igbu Anlagmanrn 2.1"1 maddesinde anrlan Teminat Hesabtnt T.
Halk Bankasr'nrn Belediye ydresinde bulunan gubelerinden birinde a9tlracaktlr.
Herhangi bir gekilde Teminat Hesabtntn bulundugu banka veya banka gubesinin
degigtirilmesine veya yeni bir banka gubesinde hesap agrlmastna karar verme yetkisi, lller
Bankasr'na aittir. Herhangi bir gekilde banka veya banka gubesinin kapanmast halinde agtlacak
hesap Alt KrediAnlagmairna uygun olarak agtlacak ve durumdan lller Bankasr en ktsa sorede
yazrlr olarak haberdar edilecektir. BUtUn bu hallerde taraflar arastnda diizenlenecek belgelerin Alt
KrediAnlagmasrnrn aynlmaz bir pargasr oldu!unu Belediye olarak kabul ederiz.

(10)
vr. TEMINAT HEsABtNtN
T€mrnat Hesabr, Alt Kredi Antagmastnda tespit edilen tutarlann kredilendirilmesi kargrltOtnda
oluiacak. anapara. faiz ve taahhUt itcreti taksiuennin ve olugabilecek sair giderterin kargrla;m;sr
amacryla agrlrr. Belediyemiz Teminat Hesabtnda biriken tutailafl lller Bankisr,nrn geri cid'eme
talebine uygun olarak T.Halk Bankasr TR4.t 0OOt 2OO9 4520 OO5H OOOO 03 tBAN-notu Dri Kredi
Geri Odeme Hesabrna yatrrmayr kabul eder.

lgLEylsl

,

VII- TEMiNAT HESABININ iNCELENMESi
Teminata konu hesaplann rncelenmesinin lller Bankast taraftndan yaptrllmastna karar
verilmistir. Berediyemiz lfler Bankasr'nrn talebi halinde. Betediyemrz ve su
l]eiirreri rre ilgili her turru
bilgive belgeyi lller Bankasr yetkililerine veya l er Bankasr,nrri yetkrtr krtacigr gcirevlilere ibraz
etmeyi, sorulacak sorulara cevap vermeyi ve ancelemede her tLlrlij kolayllgt saglamayt taahhUt
eder.

VIII. GENEL YETKI KONULARI

1)

Yukanda belirtilen hesapta ilgili olarak istemlerin, ekte yer alan Teminat Hesabr
Taahhiitnamesi su gelirlerinin Teminat Hesabrna Akta.rmasr Hakkrnda Muvafakatname, Alt Kredi
Anlagmasr ve lller Bankast'ntn mevcut ve degisebilecek diger tUm mevzuatr gergevesinde
yaprlmasr kararlalttfllmt tr.
Kredigeri 6demesi tamamlantncaya kada( anapara taksi erinin, kredifaizinin,
taahhlit r]cretinin ve olugabilecek sair giderlerin kargtlanamamast durumunda eksik kalan tutann
belediyenin di6er gelir ve ticari menkul ve gayrimenkul mallanndan tahsiline lller Bankast,ntn yetkili
oldugu kabul ve taahhUt edilmistir.
Her ne sebeple olursa olsun, bu gelirlerimizin tamamrntn kredi taksiflerimizi
kargrlayamamasr halinde kredi taksitlerinin Belediyemizin yasal paylndan mevzuattan kaynaklanan
herhangi bir kesinti orantna bagI kalmaksrzrn mahsup edilmesini kabut ve teyit ederiz.
Krediye teminat gdsterilen gelirler kaldrfltrr veya verilig gekli degigtirilirse, her ne
nam altrnda olursa olsun, bu gelirleran yerine konulacak gelir ve menfaa erden kredinin geri
odemesini gerektirecek her tlirlu masraflar, sdz konusu kredi taksiflerimiz kapattltncaya kadar
kesinti yapmaya veya yaptrrmaya lller Bankasr'ntn yetkili oldudunu kabul ve taahhrtt ;deriz.
Teminat Hesabrnrn i9leyigi, hesaptan tahsilat ve tediyatta butunulmast, hesap
Uzerindeki her tiirl0 tasarrufun yaptlmast veya yapttnlmasl konusunda bu hesapla ilgili her tUrlii
yetkinin lller Bankast'na brrakrlmasr kabul edilmiltir. lgbu hesapla ile ilgiti Beledlyemizce ddenmesi
gereken her tiirlU vergi, resim, harg ve giderlerinin Betediyemizce kar$rlanmasr kabul edilmittir.
Alt Kredi Anlaimasrnrn nihayet bulmasr ve lller Bankast ile vafllacak mutabakat
neticesinde, Belediyemiz bu hesap Uzerindeki tasarruf haklaflnl diledigi gibi ku anacaktrr.

2)

3)

4)

5)

6)

Ix. BELEoIYE BAgKANINA VEYA VEKILINE YETKiVERILEN HUsUsLAR
lller Bankasr taraftndan TK-P2O nolu KrediAnlagmasr ile JICA kaynaklanndan temin edilen
ve Belediyemize 8 nolu Alt Kredi Anlagmast ile kullandtfllan kredinin teminattnt Belediyemiz su
gelirlerinin olugturmasrna ve Alt Kredi Anlagmastnda Sartla.t belirlenen kesinti oranlanntn
uygulanmasrna, Belediyemizce kargrlanmasl gereken her t0rl0 vergi, resim, harg ve giderleri
Belediyemizce kargrlanmak Uzere, Belediyemizi temsilen; lller Bankast'ntn protokol imzaladtOt
ticari bankada Teminat Hesabr agtlmast, teminat hesabtnda lller Bankast adtna rehin ve/veya bloke
tesis edilmesi igin Mevduat Rehin Sdzlegmesi imzalamaya, su gelirlerinin Belediyemizce tahsil
edilen krsmrna ait muhasebe hesaplan altrnda Teminat Hesabtna aktanlmak rizere detay
hesaplann aQrlmasr, Teminat Hesabr agrlmasrna ait taahhtitnamenin imzalanmast ve Belediyemiz
adrna su tahsilatlannr yapan bankalara Muvafakatname gdnderilmesi basta olmak rlzere, su
gelirlerinin teminat hesabrna aktanlmasr, su gelirleri iizerine lller Bankast'nca konulan kesinti
oranlannrn artrfllmasr, Teminat Hesabtnda biriktirilen meblagtn, kredinin, anapara, faiz ve taahhtit
Ucreti tidemelerinin ve olugabilecek sair giderlerin 6denmesi amactyla, lller Bankast'ntn talebine
uygun olarak T.Halk Bankasr TR41 0001 2009 4520 005H 0000 03 IBAN nolu Dr9 Kredi Geri
Odeme Hesabrna transferi bu amaca uygun olarak Belediyeyi borg altrna sokabilecek her trirlrl
anlagmayr ve evrakr imzalamaya, anla$ma ve evraklarda her trlrlii dedigikligi yapmaya,
Belediyemiz mUlkiyetindeki her tUrlU menkul ve gayrimenkulu lller Bankast'na rehin etmeye ve
ipotek vermeye, Belediyenin her trlrlll hak ve alacaklannr lller Bankasr'na terhin ve temlik etmeye,
ヽ

′
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Tesisin her turlu bakrm, onarrm, tamir ve tadilat masraflarrnrn kendileri tarafrndan
kargtlanmas, gUvenliginin kendilerince sa$lanmasr ve tUm sorumlulu!un kendilerinde olmasr kaydr
ile Tum Aktif Memurlar Derne$i 'ne 10 yrlhgrna ucretsiz kullanrm hakkr verilmesine;
Yapacaklarl ek imalat ve tadilatlarda Belediye EncUmeni'ne projelerini sunarak gerekli
izinleri almalanna;
Bu konularda gerekli olan gartname, s6zlegme ve protokollerin hazrrlanmasl ve
imzalanmast konulartnda Belediye Bagkanrna ve Belediye EncUmenine yetki verilmesine oy birligi
ile karar verildi.
GUNDEM|N 65 .MADDES|NiN:

llimiz, merkez Parmakoren mevkiinde bulunan Maliye Hazinesine ait tagrnmazlarrn Rezerv
alanl konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki ya2rnrn okunmasrndan
ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
6306 saytlt "Afet Riski AltrndakiAlanlarr Ddnugturirlmesi Hakktndaki Kanun" ve bu kanuna
ait uygulama yonetmeligi kapsamrnda,03/0812012 tarih ve 312-323-324 sayrlt belediye meclisi
kararlart ile Kutahya ili merkezi igerisinde 13 adet Afet Riski Attrnda Atan belirlenmigtir. Bu alanlarrn
dontrgturUlmesi ytllara sair etaplama geklinde yaprlmasr planlanmaktadrr. 56z konusu
alanlartn, Bakanltk onayr ile RiskliAlan olabilmesi igin,6306 sayrh yasanrn 4.maddesinin l.bendinde
belirtildigi gekilde mUracaattmtz yasa ve ydnetmelik esaslarr qergevesinde yaptlmtgttr.
Bu alanlardan, yerinde yaprlagmantn mUmkttn olamayaca!r mahalleler ile yeni dere
gUzergahlartntn gegecegi ve tagkrn saha alanlarrndaki yerlegkelerin; meclis kararlannda da
belirtildi$i Uzere " ......tespit edilecek bagka alanlarda yaprlabilmesine... " denmektedir.
Belediyemizce yerinde d6nUgUmUn yaprlamayaca!t, yeni dere gUzergahlat ve bazr
mahallelerin sa!lam zeminde konut ihtiyacrnrn kargrlanabilmesi amacryla, ilimiz Parmak6ren
mevkiinde bulunan ve mUlkiyeti Maliye Hazinesi adtna kayttlt olan tagrnmazlarrn bulundu$u
alanlartn, 6306 sayrlr yasanrn 4.maddesi gere!i "Rezerv Alan" olarak belirlenmesi, belirlenen alan
igin Bakanltk olurunun altnmast, ahnacak olura esas tagrnmazlarrn belediyemiz adrna devrinin
talep edilmesi gerekmektedir.
Yukanda agrklanan hususlar do!rultusunda; llimiz Parmakoren mevkii,tapunun 3152
ada,lparsel- 3153 ada,lparsel- 3154 ada,1 parsel - 3155 ada,lparsel - 3156 ada,1 parsel- 3157
ada,1 parsel- 3158 ada,1 parsel- 3159 ada,1 parsel- 3160 ada,'1 parsel- 3161 ada,1 parsel- 3162
ada,1 parsel- 3163 ada,'l parsel- 3164 ada,1 parsel- 3165 ada 3 parsel- 3166 ada,"l parsel- 3167
ada,'1 parsel- 3168 ada, 1 parsel- 3169 ada,1 parsel- 3170 ada,"l parsel- 3172 ada, l parsel- 3173
ada,'1 parsel ve 3174 ada 1 parsel numaral mUlkiyeti Maliye Hazinesi adtna kayttlt tagrnmazlarrn
bulundu$u alanrn Rezerv Alan olarak ilan edilmesi, bu alanlar igin Bakanhk olurunun altnmast,
Bakanhk oluru do$rultusunda llgili Bakanltk, Kamu Kurum ve Kuruluglarrndan devrinin
yaprlabilmesine esas iglemlerin ytrrirtulebilmesi, bu hususta s0zlegme ve protokollerin
yaptlabilmesi, riskli alanlarda kaltpta yerinde konut yaprlmayacak tagrnmazlarrn kamulagtrrmalarrn
yaprlmasl ve kamulagtrrma kargrh$r belirlenecek konut ihtiyacrna ve tipine gore, bu alanlarda;
Kentsel Tasanm planlannrn ve Uygulama projelerinin yaprlabilmesinin,tek tek veya birtun
olarak ihaleye grkartrlarak temin edilmesi, mevcut yasa ve yonetmelikler gergevesinde bu
galtgmalarrn yaprlmasr,ihale iglemlerin yUruttrlebilmesi ve tiim bu hususlar igin Belediye Bagkanr
Mustafa IQA'ya ve Belediye EncUmenine yetki verilmesine oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 66 .MADoES|NiN:
llimiz, merkez, Evliya Qelebi Mahallesi, 79 pafta, 655 ada, 7 parselde imar planr degigikligi
konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Evliya Qelebi Mahallesi, 79 pafta, 655 ada, 7 parselde imar planr deoigiklioi
konusunun daha detayh incelenmek tlzere lmar ve Bavrndrrlrk Komisvonu'na havale edilmesine oy
birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 67 .MADDES|NiN:
llimiz, merkez, Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada,49 parselde imar planr degigikligi
konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmastndan ve
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,
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llimiz, merkez, Meydan Mahatte.,, ,u ,rojl?)u ada, 49 parsetde imar ptanr degigiktigi
konusunun daha detaylt incelenmek iizere lmar ve Bavrndrrllk Komisvonu'na havale edilmesine oy
birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 68 .MADoES|NiN:
llimiz, merkez, Okgu Mahallesi, 21 .J.3 pafta, 130 ada, 1O parsetde imar planr degisiktigi
konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yaztntn okunmastndan ve
yaprlan mtrzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Okgu Mahallesi, 21 ,J.3 pafta, 130 ada, 1O parselde imar planr degigiklili
konusunun daha detaylr incelenmek Uzere lmar ve Bavrndrrlrk Komisvonu'na havale edilmesine oy
birligi ile karar verildi,
GUNDEM|N 69 .MADDES|NiN:
llimizde faaliyet gosteren ticari taksilerin taksimetre fiyatlaflntn belirlenmesi konusunun
muzakeresi olduounu belrten Meclis Bagkant bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
5393 Sayrlr Belediye Kanunun 15. maddesinin ( P ) frkrasrnda "Kara, deniz,su ve demiryolu
azeinde her tudil se/'vis ve toplu tasma araglan ile taksi say annr, bilet ilcret ve tarffeleini, zaman ve
g1zeryahlannt belidemek; durak yelei ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzei yeder
i)zerinde arag pai< yeleini tespit etmek ve igletmek, iglettimek veya kiraya vermek; kanunlann
belediyelere vedidi trafik dAzenlemesinin gerektitdigi batun iglei yarutue|'ve Kutahya Belediyesi (T)
Plakalr Ticari Taksi igletme Ydnetmeligi ll.maddesi a) bendinde de" T ptaka ticai taksilein
tayma Ucreti kanunun 6ngAdUgA ibili meslek odast tarafrndan belidenir." hUkmU uyannca;
llimizde taksimetre Ucretleri 06/04/2010 tarih ve 165 sayrh Belediye Meclis Karan ile;
Agrhg: 2,00 TL Km ircreti 2,5 TL olarak tespit edilmigtir.
Stifdrler ve Otomobilciler Esnaf Odasrnrn 22.02.2013 tatih ve 01.2013.(43)17 sayrlr yazrlan ile
llimiz ticari taksi igletmecilerin, gelen akaryakrt zamlan, asgari Ucret artrglan, sigorta bedellerinin
yUkselmesinden dolayr taksimetre iicretlerinde deSigiklik yaprlmasr taleplerinin daha detaylr
incelenmek uzere Plan ve Butge Komisyonu'na havale edilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNoEMiN TO.MADDES|NiN: ciindemin lT.Maddesi ile birlegtirilerek gcirfigtilm tigtur.
Belediye olarak dogal kaynak suyunun antrlmasr amacr ile bir arrtma tesisi yaprmr igin yetki
verilmesi ve komisyon kurulmasr konusunun GUndemin 'lT.Maddesi ile birlegtirilerek gOrUSUld0gunil
belirtmigtir Meclis Bagkanr.
GUNDEMiN 71 .MADDES|NiN:
Mtilkiyeti Belediyemize ait, Maruf Mahallesinde Ktrltur Adasr Projemiz kapsamrnda rdlevesi
onaylanan 52 palta,271 ada,1 parsel Uzerindeki 220 envanter numaralr 52 pafta,271 ada, 3 ve 4
parseller Uzerinde 218 envanter numaralr korunmasr gerekli kirltur varlrgr ll.Grup sivil mimari Ornegi
yaprlar konusunun mtizakeresi olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan
ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Mulkiyeti Belediyemize ait, Maruf Mahallesi'nde KillturAdasr Projemiz kapsamtnda, Kiitahya
Kiiltur Varlrklannr Koruma Bdlge Kurulu'nun 21.02.2013 giin,931 sayrlr karafl ile restorasyon projesi
onaylanan 52 pafta,z71ada,6 parsel Uzerindeki 219 envanter numaralr, Kutahya Ktrltur Varltklannt
Koruma Bolge Kurulu'nun 25.01.2013 gun,887 sayrlr Karan ile rolovesi onaylanan 52 pafta,z71 ada,1
parsel tizerindeki 220 envanter numarah, 52 Pafia,271 ada,3 ve 4 parseller Uzerinde 218 envanter
numarah kayrth korunmasr gerekli kUltur varhgr ll.Grup sivil mimari ornegi yaprlann, ilgili kurum ve
kuruluglardan gerekli izinlerinin alrnarak yap-iglet-devret modeli ile kamu kurum ve kuruluglan
,dernekler ile sivil toplum 619iitlerine 29 yrll$rna Koruma Bdlge Kurulu'ndan onaylanan yada
onaylanacak projeleri dogrultusunda restorasyon uygulamalartntn yapttrtlmak kaydtyla tahsis
edilmesine ve bu konularda gerekli olan gartname, sOzlegme ve protokollerin hazlrlanmast ve
imzalanmast konulannda Belediye Bagkant Mustafa IQA'ya ve Belediye Encumenine yetki verilmesine
oy bir‖ oi‖ e

temenni
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tamamlandrgrnr belirten Meclis Bagkant altnan
kapattr
ve misafirlere tegekkur edip
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TOPAL'|n red oylarrna kargrlrk oy goklugu ile karar verilmigtir.

GUNDEMiN 1 T.MADDEsiNiN:
Belediye Meclisimizin 01.03.2013 tarih 123 sayrh kararr ile yaprmr planlanan igme suyu
arrtma tesisi igin ahnmasr gereken ekipmanlarrn lller Bankasrndan kredilendirilerek yaprlmasr
konusu ile gundemin To.maddesinde vet alan " Beledive olarak dodal kaynak suyunun ant mast
amad ile bir antma tesisi yaamt iQin yetki verilmesi ve komisvon kurulmast" konula nn avnt
oldu6unu ve her iki konunun birlestirilerek 17.madde olarak g6rUsUlmesini oya sundu ve oy birligi
ile kabul edildi.
Belediye igme suyu temini igin kullanrlan do$al kaynak suyunun Bursa Halk Sa$lt$r
Laboratuvarrnda yaptlnlan analizlerinde alUminyum ve demir parametresinin (a$rr metallerin)
lnsani TUketim Amagh Sular Y6netmelik degerinin Uzerinde oldugu tespit edildi$inden 01.03.2013
tarih, 123 sayrlr Meclis Kararr ile mevcut 2 gozlu ve toplam 200 m3 hacmindeki Belediye lgme Suyu
depomuzun yanrna yaptrrrlacak bir arrtma tesisi yaprmr igin Belediye Bagkanr Mustafa lgAya ve
Belediye EncUmenine yetki verilmesine oy birligi ile karar verilmig olup;
Do$al Kaynak Suyunun arrtrlmasr igin kurulacak sistemlerin saghk gartlannrn incelenmesi,
ekonomik de!erlendirmelerinin yaprlmasr, fayda-maliyet analizlerinin incelenmesi iQin komisyon
olugturulmasrna ve bu komisyonda gOrev yapmak Uzere;
1-Nejat OZTURAN
2-Necati KAYMAK,
3-SUleyman.QlMENLER,
4-H.Basri HUMTA,
5-llhan TOPAL'rn gorevlendirilmelerine;
Bu komisyonun raporu do!rultusunda yaptmt planlanan igmesuyu arttma (Demiraleminyum antma) tesisi finansmanr igin; lller Bankasrndan kredi ahnmastna, bu konularda gerekli
ig ve igiemlerin gergeklegtirilmesi igin Belediye Bagkanr Mustafa lgA'ya ve Belediye Encumeni'ne
yetki verilmesine oy birli$i ile karar verildi.
GUNDEM|N 1 S.MADDES|NiN:
lller Bankasr tarafrndan TK-P20 nolu kredi anlagmasr ile JICA kaynaklartndan temin edilen
ve Belediyemize 8 nolu Alt Kredi Anla$masr ile kullandrrrlan kredinin teminattnt Belediyemiz su
gelirlerinin kredinin teminatr olarak kabul edilmesi ve lller Bankaslna rehinli ve blokeli teminat
[esabr olugturulmasr ve Belediye Bagkanr Mustafa lQA'ya yetki verilmesi konusunun mUzakeresi
oldu!unu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazrnrn okunmastndan ve yaptlan mUzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;
I- TEMINAT HESABININ KONUSU
lller Bankasr tarafrndan TK-P20 nolu Kredi anlagmast ile JICA kaynaklartndan temin edilen
ve Belediyemize 8 nolu Alt KrediAnlagmasr ile kullandrrtlan kredinin teminatlnl Belediyemiz su
gelirlerinin olugturmast kararlagttrtlmtsttr.
II. TEMiNAT HESABININ KAYNA6I

Kredinin teminattna konu su gelirleri; konut, resmi okul-hastane, ticarethane, ingaat, toplu
sattg aboneleri, di$er resmi daire aboneleri ve sair aboneler ve gube yolu.bakrm gelirleri (konut
abone ve diSer ab-oneleo, tamir geliri, atrk su geliri (konut ve ticarethane-inqaat), diger su ve kanal
geliri (kagak-su geliri, koiye baglima geliri, tesisat kontrol, aqma-kapama, pro;e onay Ucreti,
iiOanlOr Ucreti, klanal agma-bagtama), mal ve hizmet satlllan (sayaq kira be-deli, gartname satlg
bedeli), yaptrnm gelirleiinden (gecikme zamlarr), gevre temizlik vergisi ve di!er faaliyet
gelirlerinden olugacakttr.
Teminatjkonu su gelirlerinin yetmemesi halinde; belediyenin kira, iggal harcl ve elektrik
havagazr tiiketim vergisi gLlirleri ile di$er gelirleri de teminat olarak altnacakttr.

'

III.SU GELIRLERI
Belediye olarak Alt Kredi Anlagmasrnda gartlan belirlenen oranlarda su gelirlerinden
f
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elde edilen gelirleri, gartlan igbu belgenin ekinde yer alan Teminat Hesabtna zamantnda ve
belirlenen slrelerde yatrrmayr taahfri:t eder. Bu amagla su gelirlerinin Belediyemiz.tarafrndan tahsil
edilen tutarlanntn Alt-Kredi Anlagmastnda belirtilen oranlartntn kaydedilmesine mahsusen
,,\
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Belediye Meclisimizin 01 .02.2013 tarih ve 86 sayrh karan ale onaylanan Enne Mahallesi,
123 c22.c palla, 3694-3695-2862-2864-2872-2885 parce|er botgesinde yaprtan 2307_2 notu imar
planr degigikligine askr s0resi dahilinde yapllan itiraztn degerlendiritmesi; mUracaat dAyasr
incelenmil olup;
oefterdar[k Milli Emlak MUdUrlugL]nUn 27.03.2013 tarih ve 1835 sayrtr yazrsr; ,,ltimiz,
Merkez llge, Enne lvlahallesinde buluna-n, 2885 parsel nolu 712 m2 y0zdigimli, nam toprak vasrflr,
imar planrnda turizm tesis alantna aynlan tastnmaztn bulundugu alanda Belediye Bagkanlt6rntzca
imar planr deoigikligi yaprlarak, sdz konusu tagtnmazrn park alanr otaral ayntargr ve Ot.03.-ZOt a
tarihi ile 01.04.2013 tarihleri arastnda askt ilanrna gtkanldrgr tespit edilmigtir. Bu konuda yaprlan
ara$trrmada s6z konusu plan degi$ikligiyle ilgili olarak mal sahibi olarak ldaremizce imaipl;nt
deoigikligi y6nunde bir talebimizin olmadr0t gibi Belediyenazce de g6rrj9 sorulmadtgr anlagtlmtllr.
Bu nedenlei sdz konusu tagtnmaztn bulundu6u alantn kapltca btilgesi olmaitve tastnmazln
imar planrnda aynldt0r amactn turizm tesis alant iken park alanrna dOnUgttirulmesinin Hazine
zaranna sebebiyet verecegi de gdz dniinde bulundurularak, 01.03.2013 tarihinde askr ilanrna
grkanlan imar plan degisikli6ine 3'194 saytlt Kanun ve baglt ydnetmeliklerinin itgili hi.ikumleri
geregince itiraz ettigimizden, sdz konusu imar plant degigikliginin iptali ydnunde geregini rica
ederim." seklindedir. Belediye ireclisimizin 01.02.2013 tarih ve 86 sayrtr karan ile onaylanan
2307_2 nolu imar planr degisikligiyle Enne Mahallesi, 123.c22 c pafta, 3694-3695-2862-2A64-28722885 parseller bdlgesinde Turizm Tesis Alant, TAKS: 0.35, Ei '1.50, Hmax: 30.50 m. lejandlr alanda
Park alanr dilzenlenmigtir. Sdz konusu bdlgede '18. iladde imar uygutamast yaptlmakta olup; 2885
nolu parselin tamamr imar uygulamasrna girmektedir. Dolayrsryla 2885 parselde Park lejandh alan
drjzenlenmesi nedeniyle Hazine zaraflna sebebiyet verilmemektedir. Bu nedenle Belediye
Meclisimizin 01.02.2013 tarih ve 86 saytlr karafl ile onaylanan Enne Mahallesi, l23.c22.c palla.
3694-3695-2862-2864-2872-2885 patseller bdlgesinde yaprlan 2307_2 nolu imar planr
deoigikli0ine askr sUresi dahilinde yaprlan itirazrn reddine oy birligi ile karar veritdi.

,

GUNoEMIN 6o.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 01.05.2009 tarih ve 173 saytlt karafl ile onaylanan Lala Hriseyin Pala
[Iahallesi, 44 pafta, 203 ada, 2 parselde yaprlan 1923, '1923-A nolu imar planr degiiikliginin iptal
edilmesi konusunun miizakeresi oldugunu belirten lvleclis Ba$kant bu konudakiyazt ile
komisyon raporunun okunmasrndan, slayt Llzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan
mi.lzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 01.05.2009 tarih ve 173 sayrl karan ile onaylanan Lala HUseyin PaSa
iilahallesi, 44 pafta, 203 ada, 2 parselde yaprlan '1923, '1923-A nolu imar planr degisikliginin iptal
edilmesi, mliracaat dosyasr incelenmig olup;
29.03.2013 tarih ve '1958 kayrt nolu dilekge; "23.02.2009 tarihinde Beledryenize vermrg
oldugumuz dilek9ede Kutahya, Merkez, Lala Hiiseyin Paia l\ilahallesi,44 patta,203 ada,2 parsel
imar plan tadilatr yaprlarak yapr yogunlugu degigmeden sosyal ve kiiltiireltesis ibaresinin ve
yapacagrmrz Yriksek Ogrenim Ogrenci Yurdu projesi 6zelligi gereoi Hmax: 15 m. olmasr igin
gerekli tadilatlann yaprlmasr igin mUracaat edilmigti. Ancak gorulen lUzum i]zerine s6z konusu
tadilattan vazgegtigimiz i9in Belediye ireclisinin 01.05.2009 tarih ve 173 sayrlr karan ile yaprlan
imar planr dedigikliginin iptal edilerek, imar durumunun tadilattan 6nceki durumuna getirilmesi icin
gereginin yaprlmasrnr; bilgilerinize az ederim." Seklindedir. Belediye l,4eclisimizin 01.05.2009 tarih
ve 173 sayrlr karan ile Lala Huseyin Pala Mahallesi,44 pafta,203 ada, 2 parselde imar planrnda
Bitiiik nizam 4 kat konut lejandlr alanrn Sosyal ve KUltrirelTesis Alanr olarak duzenlenmesine
ydnelik 1923, 1923-A nolu imar planr degigikligi Koruma Bolge Kurulunun uygun gormesi kaydryla
onaylanmrstr. Yaprlan plan degisikliSi halen yii(irliroe girmemigtir.
Lala HLlseyin Pala lrahallesi,44 pafta, 203 ada, 2 parsele ililkin olarak; Belediye
Meclisimizin 01 .05.2009 tarih,173 sayrlr karaflnrn ve 1923, 1923-A nolu imar planr dedigikliSinin
iptal edilerek; sdz konusu alanrn imar planr degigikli0inden onceki imar durumuna getirilmesine
(Bitigik nizam 4 kat Konut) oy birli6i ile karar verildi.
GUNoEMiN 61 .MAooEsiNiN:
Belediyemiz butqesinde aktarma yaprlmasr konusunun muzakeresi oldugunu belirten
i,Ieclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;
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Belediyemiz 2013 Yrh Gider BUtgesine ait bazr tahsisatlarrn yrl sonuna kadar yetmeyecegi
anlagrlmrg olup;
Mahalli ldareler Biltge ve Muhasebe Ydnetmeliginin 36. maddesinde "B tgede Fonksiyonel
stnilandrmanrn birinci dAzeyleri aras,ndaki amarmalar meclis karar,, fonksiyonet s,nrflandrrman,n
ikinci dAzeylei aras,ndaki aktarmalar enciimen karanyla, bunlann d,t,nda kalan ve ekonomik
s,ntflandtrman,n ikinci diizeyine kadar aktarmalar ise iist yiineticinin onay, ile yap,l,r" htlkmttne
istinaden;
Kurumsal Kodu ve Ekonomik Kodu ekli cetvelde belirtilen 1 Sermaye Giderleri Tertibinden
3.000.000,00 TL. 'nrn tenziline;
2 Adet Sermaye Giderleri Tertibine 3.000.000,00 TL 'nrn ilavesrne;
Ve ekte sunulan konu ile ilgili 4. Aktarma Cetvelinin Mahalli ldareler BUtge ve Muhasebe
Yonetmeliginin 36. maddesi geregince aynen kabulune oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 62 .MADDES|NiN:
llimiz, merkez, Yrldrrrm Beyaztt Mahallesi 2595 ada, 4 parsel ve 2596 ada, 3 parsel
numaralr tagtnmazrn tasarruf geklinin belirlenmesi (satrg, kat kargtlt!t, yap-iglet-devret modeli ile
ihale edilmesi vb.) ve bu konularda gerekli olan gartname, sozlegme ve protokollerin haztrlanmast
ve imzalanmasr konularrnda Belediye Bagkantna ve Belediye Encumenine yetki verilmesi
konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yaztntn okunmastndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
MUlkiyeti KUtahya Belediyesine ait olan, llimiz Yrldrflm Beyazrt Mahallesi 2595 ada, 4 parsel
ve 2596 ada, 3 parsel numaral tagtnmazlar mer'i imar planlna g$re H:8 m. (2 kat) Kentsel Qallgma
Sahasr Tesisleri alanrna tahsislidir
56z konusu parsellerde belirlenen kentsel gahgma sahasr tesislerinde 175712 nolu imar
planr degigikli$indeki plan notlan uygulanacaktrr.
S62 konusu tagrnmazrn tasarruf geklinin belirlenmesi (satrg, kat kargrll!r, yap-iglet-devret
modeli ile ihale edilmesi vb.) ve bu konularda gerekli olan gartname, s6zlegme ve protokollerin
hazrrlanmasr ve imzalanmast konularlnda Belediye Bagkanr Mustafa lQA'ya ve Belediye
Enc0meni'ne yetki verilmesine oy birli$i ile karar verildi.
GUNDEM|N 63 .MADDES|NiN:

Mulkiyeti KUtahya Belediyesine ait olan, llimiz, merkez, Ytldrnm Beyazrt Mahallesi 2960
ada, 1 parsei numaralt tagtnmaztn tasarruf geklinin belirlenmesi (satl9, kat kargtlt$t, yap-i9letdevret modeli ile ihale edilmesi vb.) ve bu konularda gerekli olan gartname, sozle$me ve
protokollerin hazrrlanmasr ve imzalanmasr konularrnda Belediye Bagkantna ve Belediye
'EncUmenine
yetki verilmesi konusunun mirzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki
yazrnrn okunmastndan ve yapllan muzakerelerden sonra konuyu oya gYndu-.ve!
-^^MUlkiyeti KUtahya tielediyesine ait olan, llimiz Yrldrrrm Beyaztt Mahallesi 2960 ada, 1 parsel
g6re KUgUk Sanayi alanrna tahsislidir.
numaral taginmaz
-konusu mer'i imar planlna
tagtnmaztn tasarruf geklinin belirlenmesi (satlg, kat kargrh$t, yap-i9let-devret
56z
modeli ile ihale edilmeli vb.) ve bu konuiarda gerekli olan gartname, sdzlegme ve protokollerin
hazrrlanmasr ve imzalanmast konularrnda Beladiye Bagkanr Mustafa IQA'ya ve Belediye
Encirmeni'ne yetki verilmesine oy birligi ile karar verildi.

'

GUNOEM|N 64 .MADDES|NiN:

llimiz, Evliya Qelebi Mahallesinde bulunan yegil futbol sahaslnln tasarruf geklinin
belirlenmesi konulunun mUzakeresi olduounu belirten Meclis Balkanl bu konudaki yaztntn
okunmastndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
TUm Aktif Memurlar Derneli 'nin 01 .04,2013 larih ve 927 4 saytlt yaztlarr ile; .Belediyemize
ait Evliya Qelebi Mahallesinde bu1]nan yegil futbol sahastntn, ilimizde bulunan tum kamu kurum ve
kuruluilarinda bulunan memurlarrn sosyal-yagamlartnr aktif hale getirmek.ve kUltur.etkinlikleri
duzenlemek maksadryla derneklerine 6hsis edilmesi y6nundeki talepleri incelenmig.olup;
Soz konusu, Evliya gelebi Mahallesinde bulunan Belediyemize ait yegil futbol sahaslnln,
Belediye Kanun'un T5.maddesine istinaden;
5393
- - - - Sayrh
a"tuJiy".Lin ve Spor KulUplerinin ortak projelerinde de kullanrlmast ve kullandtrrlmast
gartr ile tesisin temel onarlmlarlnln Belediyemizce
-/_\_\-\yaplldlktan sonra;
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uygun gdrillmUgtii. 562 konusu bolgede gergeklegtirilen yol uygulamalannda istinad duvan
olustuoundan, yol alanrnrn daralmamasr igin Belediye Meclisimizin 04.01.2013 tarih ve 24 sayrlr
karan ile onaylanan Meydan Mahallesi, 20.[i.1 pafta, 2530 adada yapian 2302 nolu imar planr
degigikligine askr sUresi dahilinde yaprlan itirazrn reddine oy birligi ile karar verildi.
cUNDEMIN 4E.MAooESlNiN:
Belediye l\reclisimizin 04.01.2013 tarih ve 34 saytlr karan ile onaylanan Evliya Qelebi
Mahallesi, 80 pafta, 627-2786-2787 nolu adalar bolgesinde yaprlan 2299 nolu imar planr
degiSikligine askr sUresi dahilinde yaprlan itirazlann degerlendirilmesi konusunun mUzakeresi
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudakiyazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt
Uzerinde gosterilerek balgi verilmesinden ve yaprlan mLizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 04.0'1.20'13 tarih ve 34 sayrlr karafl ile onaylanan Evliya qelebi
Mahallesi, 80 pafta, 627-2786-2787 nolu adalar bdlgesinde yaprlan 2299 nolu imar planr
deoiSikli6ine askr sUresi dahilinde yaprlan itirazlann degerlendirilmesi, muracaatr incelenmil olup;
21lO2l2O13 latih, 1178 kayrt numaralr dilekge ile Evliya qelebi Mahallesi 2786 ada, '1 5
parsel, -'1179 kayrt numaralr dilekge ile 2786 ada, 1 parsel-1180 kayrt numaralr dilekqe ile 2786
ada, 2 parsel -1188 kayrt numarai dilekge ile 2786 ada, 12 pa.sel,2210212013 tarih, 1213 kayrt
numaralr dilekge ile 2786 ada, 6 parsel -'1214 kayrt numaralr dilekee ile 2787 ada,2 parsel -1217
kayrt numaralr dilekqe ile 2786 ada, I parsel -'1218 kayrt numaral dilek9e ile 2786 ada, 8 parsel
-12'19 kayrt numara| dilekQe ile 2786 ada, 5 parsel-'1220 kayrt numara| dilekqe ile 2786 ada, 11
parsel 2510212!13larih, 1248 kayrt numara| dilekge ile 627 ada, I parsel -'1249 kayrt numaralr
dilekge ile 2787 ada, 6 parsel-1256 kayrt numaral dilekge ile 627 ada, 13 parsel-1261 kayrt
numara| dilekge ile 2786 ada, 7 parsel-'1262 kayrt numaralr dilekge ile 2786 ada, I parsel -1265
kayrt numaral dilekge ile 2786 ada, '10 parsel -1271 kayrt numaral dilekge ile 2786 ada, 5 parsel
-'1272 kayrt numaralr dilek9e ile 2786 ada, 5 parcel,2610212013larih, '1263 kay( numaraI dilekge
ile 2787 ada,I parsel -1264 kayrt numaralr dilekge ile 2787 ada, I parsel -'13'17 kayrt numaralr
dilekQe ile 627 ada, 10 parsel -'1323 kay( numaralr dilekqe ile 2787 ada, 5 parcel27l02l2}13lati6.
1312 kayrt numaralr dilekge ile 2787 ada,7 patsel -1321 kayrt numaralr dilekge ile 2786 ada, 13
parsel -'1 339 kay( numaralr dilekqe ile 627 ada, 11 parsel, 04/03/2013 tarih, 1399 kayrt numaralr
dilekge ile 2787 ada, 3 parsel -'1400 kayrt numaralr dilekqe ile 2787 ada, 3 parsel igin -1401 kayrt
numarasr ile verilen dilekQelerin bir ornedi aiaordaki gibidir:
"Kiitahya ili, Merkez ilge; Evliya Qelebi Mahallesi, Pafta no: 80, Ada noi 627-2786-2787 de
kayrth tagrnmazlar iqin; Kutahya Belediyesi 04.01.2013 tarih ve 34 sayrlr Belediye lreclis Karan ile
kabuledilip onaylanan 2299 numaralr lmar Planr deoisikligi, 01.02.20'13 tarihi ile 04.03.2013
tarihleri arasrnda Kiitahya Belediyesi lmar ve 9ehircilik Mtldurlugunde askrya Qrkarllmrgtrr. K0tahya
Belediyesi tarafrndan me/i imar planlnda yaprlan degigiklik kapsamrnda KLltahya merkez, Evliya
Qelebi Mahallesi, Ada no: ....., Parsel no: .....'da kayrih ......... m2'lik tagrnmazrn sahibiyim. lmar
Plan dedisikligi galrsmalan kapsamrnda REzERV SAGLIK TESISI ALANI olarak aynlan alanrn Eski
Jandarma Komutanlrgr olarak kullanlldlgl toplamda 49,5 ha (495 d0nUm) olup ilk etapta sagllk
tesisiolarak 25 ha (2-50 donum) aland;yadrlagma yaprlacagr planlanmaktadrr. 3194 sayrl lmar
Kanunun 8. Maddesinin (b) bendi uyannca 30 gun s0re ile askrya qrkan 2299 numarall imar plan
degiiikligine itiraz ediyorum. lmar plan degigikli0i yapllan alanrn Cok genig kapsamll tutuldu0u
yaprlan Calrgmada o mahallede bulunan mahalle sakinlerinin ev ve ilyerlerindeki magduriyetlerinin
gdz dnunde bulundurulmadrOt ve Jandarma taraflndan boialtllan ve Rezerv Sagllk Tesisi alanl
6larak yaprlagma yaprlacak tlanrn yeterliolacagr kanaatindeyim. lmar Plan degigikligine yaprlan
itirazrmrzrn Belediye bagkanlOrnca belediye meclisine gdnderilip yeniden incelenmesi ve
magduriyetimizin giderilmesi hususunda; gereoini bilgilerinize aQ ederim " geklindedir.
19/02/2013 tarih, 1'158 kayrt numaralr dilekqe: "Maliki bulundu0um illimiz Evliya Qelebi
'12 parsel nolu tagrnmazrn
mahallesi,2786 ada,4 nolu parsel ile Evliya Selebi mahallesi 627 ada,
Uzerinde 3 katli binam mevcuttur. 2786 ada,4 nolu parselime Belediyemizden almrg oldugum
ingaat ruhsatrna binaen halen ingaatlm devam etmektedir' Belediyemizden gifahen bahse konu
ta;rnmazlartmrn bulundugu alan Sagllk Hizmetleri rezery alanl olarak imar planr degigikligi
ya-prlarak askrya Crkarttlmtlttr. Almll oldugum ruhsata binaen devam ettioim ingaatlmln
kamulagtrnlmisr i6z konuiu olabilecegi nedeniyle endile duymaktayrm. Bu nedeniyle 9u anda
askrda bulunan imar planr degigikligine lmar Planl Yaprlmasl ve Deoi$ikliklerine ait yonetmelik
gereoi itiraz hakkimi iullanmak istiyorum. iilevcut planrn eski haline ddnUstijrulmesi igin geregi
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geklindedir.
az ederim."
19l02l2o13latih, '1'158 kaytt numara| dilekqe iset "04.01.2013 gun ve 34 sayttr Belediye
meclis karan ile kabul edilip onaylanan Evliya Selebi mahallesi 8O pafta 627 -2786-2787 adalarda
yaprlan 2299 numaraI imar planr deoigikligi 01.03.2013 tarihi ile 04.03.2013 tarihiteri arasrnda
Belediyemiz imar ve lehircilik m0durlU0Unde askrya grkanlmrgtrr. 2786 ada I nolu parseldeki
ruhsatl yaprda bulunan 2 ve 3 nolu ig yerinieczane olarak kiraladt0tmdan ve tagtnmaz sahibi
SALIH GUNEY ile 3 (ii9) yrllrk 3'1 .'12.20'11 tarihinde 2013-2016 yrlr sonuna kadar sozlegmeyi
yaptr0rm ve bedelini pe$in odedigim i9in imar deoigikligi planrndan dolayr maodur olacagtmdan
magduriyetimin gdz dnUnde bulundurmasrnt, saygt ile bilgilerinize az ederim.'geklindedir.
Belediye Meclisimizin 04.01.2013 grln ve 34 sayrlr karafl ile imar planrnda SSK Hastanesi
lejandlr alanrn kuzeyinde yer alan Evliya Qelebi Mahallesi, 80 pafta. 627 ,2786,2787 adalatdaki
Bitigik nizam 3 kat konut lejandh alanlar ve aralanndaki yol alanlannrn Rezerv Saolrk TesisiAlant,
E: 1.50, Hmax; Serbest olarak diizenlenmesine yonelik imar planl degiSikligi ll SagIk
lvludiirhigU'nden uygun g6rU9 alrnmasr kaydryla onaylanmrgtrr. S0z konusu imar planr degigiklioiyle
belirlenen Rezerv Saghk TesisiAlanr mevcut hastane ile proje buttinlugUniin saolanmasr agrsrndan
gereklioldugu i9in, Belediye lreclisimizin 04.01.2013 tarih ve 34 sayrlr karafl ile onaylanan Evliya
qelebi Mahallesi, 80 pafta,627-2786-2787 nolu adalar bdlgesinde yaprlan 2299 nolu imar planr
deoigikli0ine askr s0resi dahilinde yaprlan itirazlar n reddine oy birligi ile karar verildi.
hususunu tensiplerinize

GUNDEMiN 4g.MADoESiNiN:
Belediye Meclisimizin 04.05.20121223,03.08.20121291, 04.12.20121507 ve 04.01.2013127
tarih/sayrI kararlafl ile Evliya Qelebi i,Iahallesi, 79-80 pafta,526,654(1819),655 adalarda imar
planrnda bulunan Askeri GUvenlik BdlgesaAlanrnda ve bu alanrn gevresinde yaprlan 2234 ye 2234A nolu imar planr degigikli6ine askr sUresi dahilinde yaptlan itirazrn degerlendirilmesi konusunun
miizakeresi oldugunu belirten l\reclis Bagkanr bu konudakiyazr ile komisyon raporunun
okunmasrndan, slayt Uzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mrlzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
Belediye lvleclisimizin 04.05.20121223, 03.08.20121291 , 04.12.20121507 ve 04.01 .2013127
tarih/sayrlr kararlan ile Evliya 9elebi Mahallesi, T9-80 pafta, 526,654(1819),655 adalarda imar
planrnda bulunan Askeri GUvenlik BdlgesiAlanrnda ve bu alanrn gevresinde yaprlan 2234 ve 2234A nolu imar planr degigikligine askr suresi dahilinde yaprlan itirazrn degerlendirilmesi, mrlracaat
dosyasr incelenmii olup;
Osmangazi Elektrik Dagrtrm A.9.'nin 0'1.03.2013 tarih ve 659 sayrlr yazrsr; "llgi yazrnrz ile
Belediye Meclisinin 04.05.20121223,03.08.20121291,04.12.20121507 sayrlr kararlan ile Evliya
Qelebi lllahallesi, 79-80 pafta, 526, 654('1819) ve 655 adalarda imar planrnda bulunan Askeri
Glivenlik BolgesiAlanrnda ve bu alanrn Qevresinde yaprlan 2234 ve 2234-A nolu imar plan
degigikliginin onaylandrgr, 655 ada, 2 parselin yakla!rk 150 ddniimliik krsmrnrn Saglrk Tesis Alanr
olarak drizenlendigi geriye kalan krsmrn ise Rezerv Saglrk Tesis Alanr olarak belirlendigi ve
etrafrnda 30 metrelik yol alanlannrn diizenlendiginden bahislei 04.01.2013 tarah 27 sayrl Belediye
Meclis karan ile SagIk Tesis alanlannrn kuzeybatrsr ile guney kesiminde trafo alanlannrn
drlzenlenmesine iliikin yaprlan plan degisikliginin 01.02.2013 tarihi ile 04.03.2013 tarihleri arasrnda
askrya grkigr bildirilmigtir. Bilindigi iizere yaprlan plan deoiliklioi sonucunda sdz konusu bdlgede
bulunan 3 adet trafomuzun dtlzenlenen yol alanlafl icinde kalmasr sebebiyle yapllan itirazlmlz
Belediye l\reclisince red edilmiS ve girketimizce Eskigehrr 1. ldare Mahkemesine 201211104E
sayrh dosya ile dava agrlmrgtrr. Konu ile ilgili olarak yargr silreci devam ederken Kiitahya ll Saollk
irudtirl0Orl yetkilileri ll lsletme MUdUrliigUmUzle lifahen irtibata geqerek konunun anlaSma yoluyla
halledilmesi hususunu dile getirmig olup; ll lgletme MLldildudnmLizce trafolann deplasesine iliskin
hazrrlanan protokol imzalanmasr igin kendilerine verilmiltir. Ancak aradan geQen yaklallk 1.5 ayllk
siire zarfr iQinde protokol imzalanmamrstrr. Yaprlan gorijgmelerde protokoll.ln deoerlendirilmesi iqin
Saghk bakanh0rna gdnderildigi tarafrmrza bildirilmistir Yazrmrz protokollin imzalanmamrg olmasr
sebebiyle yaprlan plan degisikligi sonrasr yol alanlafl iQerisinde kalan trafolarlmlzln deplase
islemlerinin kimin tarafrndan ve ne lekilde yaprlacagr kesinlelmediginden dolayr 04.01.2013 tarih
27 sayrI Belediye Meclis karan ile SaOIk Tesis alanlarlnln kuzeybatlsl ile giiney kesiminde trafo
alanlannrn duzenlenmesine iligkin yaprlan plan degigikligine itiraz niteligindedir. 9irketimiz
tarafrndan yuriltulen Elektrik Dagrtrm hizmetleri kapsamtnda bdlge ve yeniyapllmasl planlanan
hastane igin hayati 6neme sahip ve alternatifi olmayan soz konusu trafolann mevcut plandaki
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tahsrsterinin korunmasr yot ve yaprtasma a,"n, ,j3il,no" n",r"racak
sekitde ptantamanrn
ouzerarmest hususunda: geregini aR ederiz.,
seklindedir. ll SaElk MudLirtUOrt;rin 21.03.2013 tarih
ve-2080 savrrr yazrsr ire TErAg 6. rretim Tesis ve rgretme Grup [/uouriujun,in
io.oz zor s rarit ve
628 sayrlr yazrsr etijd edilmistir.

Meclisimizin
.kararlanBelediye
ite Evtiya

04.05.2012t223, O3.OB.2Tj2t2g1 ve 04.12.20121507 tatihtsaytt
eetebj Mahalesi, 79-80 paita, szo Osltlilrg), 6ss ao-aiaila imar ptanrnoa
bulunan Askeri Gi.iventik Bdtgesi Atanrnda ve Uu atanrn gevresini
yip,i" )iie u, ZZU_|nol,
mar planr degisiktigiyte 655 ada. 2 parselin yaktaSrk I SO OOnr.rUr,('f,,!rni S"!irk
Tesisi Atanr, E:
r cu. Hmax: Serbest olarak dLlzenlenmig: geriye kalan bolUmler ise
Rezerv S;gItk TesisiAlant
olarak betidenmig ve gevresinde 30 metrelik y6ttar _oozentenmigtir. ernrif"
oiiiift" aefeoiy"
tarih ve 27 sayrtr karanytaRezerv Sag't,r, resi"teLnin,n kuzeybatrsr ve
Y:,_*'11ll9L9],.?9,13
guney
Kesrmr rre Kutahya Berediyesi Kaur otopark Egitm ve yurt resisreri
ricaretAranlnrn
guneyrnc,ekt park atantnln batt b6lumUnde Trafo alanlan
d[]zenlenmistrr
j9111?iyry lrar ptanr degiSiktigi. ite betirtenen yakta9rk t 50 dbn mtiik Sagtrk Tesis
__ p11"'f,,n yi.]'rrtrluge girmesini miiteakip uygutamaya gegitebilecektir:Rezerv
"
Sagtrk
resrs Aranrannrn burundu0u bdrumde ise bugun itrbariyre yatrrrmcr kuiurug
befii ormadr$rndan:.lmar
pllll:l:.""?"]"r?t,,,-,eoteknik etiid yaprrnlmlsrndan ionia ptanrar yUrurii:Ee girecektiri" kogutunun
ilende yatrnmcr kurutugun kesintelmesrni miiteakip. itgiti yatrr-,mci kurutug tarairndan
:jl:,:i-"1"1
rmar pranrna esas leotojik-jeoteknik etijd yapttfllmasrndan sonra tmar ptantnrn
bu bOlUmu yUrurlrjge
girecektir.
tarafrndan yatnrzca Sagtrk TesisAtanr otarak betirtenen yaktatrk 1bO
_"-,,-,119:91,I Yldyrliigit
,9,l.,mar ptanrna esas jeotojik-jeoteknik etud yaprrntmasr: geriye kitan Rezerv
:9lyllyl
sagtrk
Iests Atant, Dini Tesis Alant bOll]mlerinde ise "lmar planrna esas jeololik_jeoteknik
etrld
yaptrnlmasrndan.sonra.plantar yl]rijdr.jge girecektir.,,kogulunun uygrfanil,as,i
fiing
O- iieii, fesis
ve l$letme Grup Mrtdurtilgiinun 26.02.2013 tarih ve 628 sayrI yaiisrnda belirtilen kogullarrn
uygulanmast;
Yaprlan plan degi$rktigi nedeniyle Osmangazi Elektrik Dagrtrm A.g. nin yot atanrnda katan
rrato leslstenne tllkin olarak, imar planrnda belirlenen yaklagtk 1SO donumlLjk
Sagltk Tesis
Alanrnrn bulundugu kesimdekiTrafo tesisinin deptase rstemteiinin lt Sagtrk iri.idrtrl;gu
tarafrndan
drEer Trafo tesislennin deptase igiemterinin rse imar ptanrn-da betirtene; Rezerv Sagtrk
Alanrnda yaltflm yapacak kurulugun kesinlegmesini mUteakip, ilgi[ yattflmct kurulug
.lesrs
tararrndan gergeklegtirilmesine oy birtiOi ite karar verildi
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GUNDEMiN 5o.MAoDESiNiN:
llimiz, merkez, Bolcek Mahallesi, 19 pafta, tSOl parselde imar ptanr deOiiikliOi konusunun
mLlzakeresi mUzakeresi oldugunu belirten ireclis BaSkanr bu konudakiyazr ite-komiiyon
raporunun okunmastndan, slayt Uzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Edlcek [rahallesi, 19 pafta, 1501 parselde mar planr deoilikligi, muracaat dosyasr
incelenmig olup;
'11 .022013
tarih ve 985 kayrt notu ditekqe; ,Mrjtkiyeti $irketimize ait Kutahya, Merkez,
B6lcek.lrahallesi, Karayer Mevkii, '19 pafta, 150.1 parset numiratr (28.560 m2) y0zolgiimtii
arazimiz yorurltlkteki imar planrnda "Kiremit Fabrikast,, olarak gdzUkmekte ve iizerinde halihazrrda
Kiremit Fabrikamrz bulunmaktadrr Parselimizin yakla$rk 50 metre giiney krsmrnda KadirAdIm,a
ait Bdlcek 1495 nolu parselde Kiremit ve Tudla Fabrikasr tejan t al;nrn 02.11.2007 tarihti 373 nolu
Belediye Meclis karan ile imar plan tadilatt yaptlmttttr. Tavg;nlt yoluna bakan ktsmtn T2 nizamlt
TAKS: 0.40, Aynk nizam 5 katlr, yoldan 5 metre ve yan bahge 4 metre olarak imar ptan tadilatr
yaprlarak uygun gdrLllmtll ve i$lemter bu Sekilde yaprlmrgtrr. parselasyon igtemine mrjteakip
yaprla$ma tamamlanmrltrr. Yine bdlgemizde bulunan cdnen Kiremit Fabriliasr otan b6lge,'
Osmangazi Kentsel O6nUgum ve Geliqim Alant olarak ilan edilmig, TAKS: 0.40, Emsal: 2.OO ve
Hmax: 30.50 metre olarak imar plan tadilatt yaptlarak kesinlegmi;ti. Bdlgemizin arttk konut ve
ticaret b6lgesinde kaldtgt agikardtr. Bizde gUnUmilz kosullannr diikate alarak parselimizin
bulunduou alanda, mevcut fabrikalanmtzt 2 etap geklinde imar plan tadilatt yaparak fabrikalanmtzt
ba$ka bdlgelere tagrmayr planlamaktayrz. Ekti dneri imar ptan tadilatrnda gdruidUgu rjzere i. Etap
olarak parselimizin dogu ktsmrndaki fabrikalan ytkmayt, bu bdlgede konuave ticaii amaglr yaprlar
yapmayr planlamaktaytz. Akabinde 2. Etap olarak parselimizin kalan ktsmtnda da aynt amaglt plan
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degigikli$i
ilg-a!abl!g9 yaprla.gmayr.plan l"^"rtfy,!).Yukanda betirttigimiz nedenter ite giiney
krsmrndaki 02.11.2007 tarih 373 nolu plan tadilair ile osmangazi Ke;tsel Ddnugum ve-cetigm
fl.111aan imar plan tadilatlarrndaki kogullar dikkate aLnarak- parselimizin (1.etap) tZ nizamtt,
TAKS: 0.40, Ayrrk nizam 5 kat, yoldan 5 metre ve yan bahge metre olara'k imai.
ilran tadilatrnrn
yaptlmastnt., di$er ktstmlartn mevcut fabrikalarrmrzr taglyana kadar galtgttrmak
igin yine Kiremit
Fabrikasr olarak kalmastnr talep etmekteyiz. GereginiLt ederiz.,' geklindedir. '
Bdlcek Mahallesi, 19 pafta, 1501 parselda imar planrnda kiremit Fabrikasr, D lejandl alan
bulunmaktadtr. lmar plantnda demiryolu sahasrnrn kuzeyindeki bolgede bulunan konut adalarr
incelendi$inde genellikle Ayrk nizam 4 kat konut lelandlr sahalai oldugu g6rulmektedir. Bu
nedenle; Bdlcek Mahallesi, 'lg pafta, '1501 parselin dogu kesiminin 5 m.5n,5 m. yan bahgeli,
TAKS: 0.40, KAKS: 1 .60, Aynk.. nizam 4 kal, 12 lejand-ir alan olarak duzenlenebilmesi; parsllin
gUney kesiminde 1501 parsel ile demiryolu sahasi arasrnda 10 m.'lik yol alanr duzenlenmesi;
parselin dolu kesimindeki imar hattrnrn Belediye Meclisimizin 01.02.201atarih ve 90 sayrlr karari
ile onaylanan Qamhca Yolu ile Tavganh Yolu araslnda, kanal alanlnrn da dahil oldugu 50 metrelik
yol duzenlenmesine ydnelik ilave imar planr ve imar planr degigikligindeki imar [a arrna g6re
dtizenlenmesi; parselin batt ve kuzey kesiminde guyu durumunuin-tespit editmesi; artan yogu-nluk
kargtltgtnda sdz konusu T2 lejandh alanda Emsal;in belirledigi toplam ingaat alaninrn yarrsr kadar
sahanln bolgede kentsel-sosyal-teknik altyapr sahasr olarali teklif edilebilmesi halinde konunun
delerlendirilmesine oy birligi ile karar verildi.

i

GUNDEMiN 5,I.MADDEsiNiN:
llimiz, merkez, Y Beyazrt Mahallesi, 1og pafta,6g7 ada, 11 parselde imar planr deoigiklioi
konusunun muzakeresi muzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile
-bilgi
komisyon raporunun okunmastndan, slayt tizerinde gOsterilerek
verilmesinden ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 1Og pafta, 697 ada, 11 parselde imar planr
degigikli$i, mUracaat dosyasr incelenmig olup;
06.02.2013 tarih ve 918 kayrt nolu ditekge; "109 pafta, 687 ada, 11 parselde butunan .1735
m2 olan arsamtz trzerinde bulunan Hah Sahamrzrn 6lgirleri kUgUk geldi!inden dolayr ticaret
yapamamaktaytz. Bu yukartda adt gegen arsamrzrn konut alanrna gevrilmesini ve eski haline
d6nirgtUrUlmesini az etmekteyiz. Bilgilerinize sunar gereOini az ederiz;' geklindedir. Yrldrrrm
Beyaztt Mahallesi, 109 pafta, 687 ada, 1'1 parsel imar planrnda Spor ve Dinlenme Tesisleri lejandlr
alanda kalmaktadrr. Plan Yaprmrna Ait Esaslara Dair yonetmeligin 2712 maddesinde; "lmar
plantndaki bir sosyal ve teknik altyapr alanrnrn kaldrrrlabilmesi ancak bu tesisin hizmet gdturduoU
bolge igindeegde$er yeni bir alanrn ayrrlmasr suretiyle yaprlabilir." denilmektedir. Yrldrrim Beyalf
Mahallesi, 109 pafta, 687 ada, 11 parselin gevresindeki konut adalarrnda oldugu gekilde TAKS:
0.35 K{KS: 1.05, Aynk nizam 3 kat konut lejandh alana d6n0sturillebilmesi igin; sOz konusu
bolgeye hitap edecek gekilde 1735 m2'lik yeni bir Spor ve Dinlenme Tesisleri alant ayrrlmasr ve
artan yo$unluk kargrhgrnda minimum 910 m2'lik alanrn (toplam 2645 m2) arsa degerleri de goz
dnirnde bulundurularak kentsel-sosyal-teknik altyapr sahasr olarak teklif edilebilmesi halinde
konunun delerlendirilmesine oy birligi ile karar verildi.
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GUNDEMiN 52.MADDESiNiN:
llimiz, merkez,Yoncah, 50.K.4.B pafta, 128 ada, 2 parselde imar planr degigikligi konusunun
muzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazt ile komisyon raporunun
okunmaslndan, slayt Uzerinde g6sterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan milzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Yoncalt, 50.K.4.8 pafla, 128 ada, 2 parselde imar planr degigikligi, muracaat
dosyasr incelenmig olup;
18.01.20131423, 15.O2.201311064 tarih ve kayrt nolu dilekgeler etUd edilmigtir. Yoncah,
50.K.4.8 pafla, 128 ada, 2 parsele Y ve C lejandlannrn eklenmesi talep edilmektedir. Soz konusu
tagtnmaztn bulundu{u alan 6306 sayrlr Afet Riski Altrndaki Alanlann Donilgti.irulmesi Hakkrnda
Kanun kapsamtnda Belediye Meclisimizce uygun gorirlen alan iginde kalmaktadtr. Bu nedente
Yoncah, 50.K.4.8 pafta, '128 ada, 2 parsele Y ve C lejandlarrnrn eklenmesine y6nelik imar planr
de$igikliSi talebinin reddine oy birliSi ile karar verildi.

(,U)
GUNDEM|N 53.MADDES|NiN.
llimiz, merkez, B6lcek Mahallesi,2O.K.2 pafta, 75 ada, "18 parselde imar planr degigikligi
konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Bolcek Mahallesi,20.K.2 pafta,75 ada, 18 parselde imar planr degigiklisi
konusunun daha detayh incelenmek Uzere lmar ve Bavrndrrhk Komisvonu'na havale edilmesine oy
birli$i ile karar verildi.
GUNDEMiN 54.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez, lnk6y Mahallesi 2.3. ve 4. Toplu Konut Alanrnrn dolusu ile lnkdy Mahallesi
Yerleqik alanrnrn batrsrnda 1i5000 Nazrm lmar Planrnda 243.083 m2'lik alan igin Kamu Yaran
Konusunun mi.rzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon
raporunun okunmasrndan, slayt tizerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
lnk6y Mahallesi 2. 3. Ye 4. Toplu Konut Alanrnrn dogusu ile lnkdy Mahallesi Yerlegik
alantntn batrsrnda 1/5000 Nazrm lmar Planrnda 243.083 m2'lik alan igin Kamu Yarafl muracaatr
incelenmig olup;
SOz konusu alan lnkdy Mahallesi 2.3. ve 4. Toplu Konut Alanrnn dolusu ile lnk6y Mahallesi
yerlegik alant batrsrndaki Tokiler ve uydukent alanlan ile btrttrnlegik bir gekilde ParkAlanr Konut
Kentsel Sosyal Teknik Altyapr alanr olarak planlanmrgtrr. Kentimizin Uydukent alanr ve toki alanlan
ile butunlegik bolgeyi olugturmaktadrr
ll Grda Tanm Ve Hayvancrlk MUdUrlUgUnUn 19.03.2013 tarih yazrsr etUd edilmigtir. Bu
dUzenlemeler insan, toplum ve Qevre iligkilerinde dengeyi bozucu nitelikte de$ildir, ekonomik ve
sa$ltk bakrmrndan toplum lehine sonuglarr vardrr. Belirtilen tesis ve dilzenlemelerin yaprlmasrndan
sonra , ekolojik yonden olumsuz etkisinin olmayacagr ve toplumsal kayrplar bakrmrndan toplum
aleyhine sonuglar do$urmayaca!r, aksine sosyal ydnden halkrn refah seviyesini artrracaorndan
yaprlacak galrgmalar toplum lehine olacaktrr. Yaprlacak gahgmalarda kamu yaran bulunmaktadrr.
Bu nedenlerle; lnkoy Mahallesi; 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
16'1,163, 164, 165, 166,'167, 169,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,
245, 247 , 248, 249, 250, 251 , 252, 253, 255, 256, 257 ,258, 259, 261, 262, 263,264, 265, 266,
269, 270, 271 , 274, 275, 276,277 , 278, 279, 280, 4981, 4982, 4977 , 4978,4986, 4987, 4949,
4950, 4980, 4979,5012,5013, 5014, 5015 nolu parselleri kapsayan toplam 243.083 M2'lik alanda;
Park alanr, konut kentsel sosyal teknik altyapr alanr yaprlabilmesi amacryla, 5403 sayrh Toprak
Koruma ve Arazi Kullanrmr Kanunu'nun 13. Maddesinin (d) bendi gere$ince "Kamu Yaran Karan"
ahnmasrna oy birli$i ile karar verildi.
GUNoEMiN SS.MADOESiNiN:
YoncaI Kaphcalarrnda Belediyemize ait Jeotermal Ruhsath Kaynaklartn Yoncalr Dubecik
A.$. ne protokol ile kullanrm hakkr verilmesi konusunun mtrzakeresi oldu$unu belirten Meclis
Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mtrzakerelerden sonra konuyu oya sundu
VE;

1- DLrbecik A.9 Yoncalt Termal sahastnda ll Ozel ldaresince 2021 ylna kadar gegerli
imtiyaz sahibidir Bu strre sonunda imtiyazrn devamr bu gtrnden belli deoildir.
2- Belediye Meclisince verilen karar do!rultusunda ruhsat devri ile DUbecik A.$'nin
belirsizliOi nedeniyle hak zayiine ulrayabilecegi kanaatine vanlmrgtrr. ll Ozel ldaresi ruhsat devrini
yapmamrg, ruhsat sirresi boyunca kuyularrn kullanrm hakktnt devretmigtir.
Belediyemizin jeotermal ruhsatl alanlannda bulunan kuyularrn, Yoncalt D0becik A.$.'nin
imtiyaz sUresi sonunda belirsizli$inden, Belediyemizin hak ma$duriyetine ugramamasl, aynr
zamanda srcak su kuyularrnrn bir bittunlUk igerisinde igletilmesi yatrnm yaptlmast amact ile
Belediyemizin Jeotermal srcak su kuyulannrn kullanrm hakkrnrn, imtiyaz sUresi sonuna karar
Dirbecik A.$.'ne verilmesine;
Kuyularrn kullantm hakkr ve igletme ile ilgili protokol, sozlegme, anlagmalartn haztrlanmasr,
imzalanmisr ve onaylanmast konulartnda Belediye Bagkant Mustafa lqA'ya ve Belediye
EncUmeni'ne yetki verilmesine oy birli!i ile karar verildi.
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GIJNDEMIN

56.MAODESIN|N:

Tarihi Kentler Birligi'nin diizenlemis oldugu, tarihive kUltiirel mirasrn korunmasr ve
- 1 5 Mayrs 2013 tarihleri arasrnda "Krnm Ozerk Cumhuriyeti'n de
Simferapol-Yevpatoriya-Bahgesaray-Sivastopol-Yalta-Alupka ve Alulka kentlerini kapsayan teknik
inceleme programrna katrlmak 0zere Belediye Bagkanr irustafa IQA'nrn gtirevlendirilmesi
konusunun mUzakeresi oldugunu belirten l,reclis Ba9kanr bu konudakiyazrnrn okunmasrndan ve
yaprlan m0zakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Tarihi Kentler Birligi tarafrndan tarihi ve kliltL]rel mirasrn korunmasrve yagatrlmasr
galrsmalaflnr bagaflyla gergeklegtirmiS yurt drgrndakitarihi kentleri yerinde incelemek amacryla 12
-'15 i/ayrs 2013 tarihleri arasrnda "Krnm Ozerk cumhuriyeti'n de Simferapol-YevpatoriyaBahqesaray-Sjvastopol-Yalta-Alupka ve AluSka kentlerini kapsayan teknik inceleme programrna
kat!lmak ilzere Belediye Baskanr Mustafa IQA katrlacagrndani
lgigleri Bakanlrgr Mahalli ldareler Genel MudiirlU60'nun 20.06.2005 tarih
ve05o/MAH.076.000/5003/50520 sayrh genelgesindei "Yurtdrgr gdrevlendirmeler igin Belediye
lreclisinden karar alrnacaktrr." hukmune istinaden, ilgili tarihlerde Belediye Bagkanr Mustafa
IQA'nrn yurt drgrna gdrevlendirilmesine ve kanuniyolluk harcrrahlannrn ddenmesine oy birli6i ile
karar verildi.
yagatrlmasr kapsamrnda 12

cUNDEMiN ST.MADDESiNiN:
Belediyemizin kamu hizmetine sunacaor 6zel gelir ve giderleri bulunan hizmetler iqin ,
Krltahya Belediyesi Sosyalve lktrsadr l$letmesi but9esi iqinde Kutahya Belediyesi Sosyalve
lktisadi lgletmesiadr altrnda i$letme kurulmasr konusunun miizakeresi oldugunu belirten Meclis
Balkan bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mLizakerelerden sonra konuyu oya sundu
Belediyemizin kamu hizmetine sunacagr 6zel gelir ve giderleri bulunan hizmetler igin biltqe
isletme kurulmasr 5393 Sayrl Belediye Kanunu'nun lS.maddesinin (i) bendi " Bqtce lgl lgletma
ile 6762 Sayh TUrk Ticaret Kanunu'na tabl ortakhklat kurulmrs veya bu ortakhklatdan aynlmaya,
sarmaye atlsrn,a ve gayrimonkul ya|nm ortakhEt kurulmasma karar vamek. " hukmu uyarlnca
meclis karafl ve:
5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun Tl.maddesi "Belddiye, 6zal gelir ve gideri bulunan
hizne erini lllsieri Bakanhqt nn tzniyb b1$e icinda tgtelme kuraBk yapabllir" uyannca da lQigleri
BakanlrOr'nrn onayr gerektiginden Belediyemiz butgesi iginde Sosyal Tesisler,piknik alanlan,
restorani, park,Qai bahgeleli faaliyetlerini igeren Kiitahya Belediyesi Sosyal ve lktisadi l$letmesi
biitgesi i9i;de Kut;hya Belediyesi Sosyalve lktisadi llletmesi adr altrnda lsletme kurulmaslna
lcisleri BakanlrOrndan gerekli izinlerin altnmastna, gerekli yazlsmalarln yapllmaslna, vb. gibi
kbnularda Belediye Bagkanr l\,/lustafa IQA'ya ve Belediye Encumeni'ne yetki verilmesine oy birligi
ile karar verildi.

iQi

GiiNoEMiN SS.MAoDEsININ:
irulkiyeti Belediyemize ait Siner Mahallesi (Zafertepe)139 ada,11 parsel tizerinde bulunan
ve yaprmrna baglanacak olan 48 adet dairenin sattsl igin ddeme planlnln tespiti konusunun
mLlzakeresi oldugunu belirten Lleclis BaSkan bu konudakiyazlnln okunmaslndan ve yapllan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Miilkiyeti Belediyemize ait, Siner Mahallesi (zafertepe) 139 ada,1'1 parsel uzerinde bulunan
ve yaprmtni ba9lanacak olan 48 (krrksekiz) adet daire ile ilgili olarak Belediye i,eclisimizin
02.d3.2010 tarih ve 151 sayrlt karairna istinaden, s6z konusu taSlnmaz igin lmar ve Baylndrrhk
Komisyonunca hazrrlanan muhammen bedellerin aynen kabulune, tallnmazlarln satlg bedeli
iizerinden % 25 pesinat altnarak diger 6deme gekli ve Sartlan konusunda Belediye Balkanr
irustafa IQA ve Belediye Encumenine yetki verilmesine oy birligi ile karar verildi
GLiNDEMiN 5g.MADDESiNiN:

Betediye Meclisimizin Ol.02.20'!3 tarih ve 86 saylll karan ile onaylanan Enne Mahallesi,
l23.czz.c paia,3694-3695-2862-2864-2872-2885 parseller bolgesinde yaprlan 2307-2 nolu imar
planr deoi;iklioine askt suresidahilinde yaprlan [lrazln deoerlendirilmesi konusunun mtlzakeresi
oldu$unI telirten Meclis Bagkant bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmaslndan, slayt
iizerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yapllan miizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
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Karayollarr 14. B6lge Mtrdirrliioiiniin; 20.07 .2012 tarih, 29513 sayrl yazrlannda, yeni Qevre
yolu ile ilgili..klavuz plan gUzergahrnrn minimum 100 metre sag ve 100 metre solda en az 200
metre geniglikte 1/1.000 dlgekte halihazrr haritasr uretilerek bu koridorun iginde en uygun olacak
gekilde yol ekseni ve koordinatlannrn tesbit edilecegi ....hususlarr agrklanmrgtr. 14.02.2013|arih,
03949 sayrh, yazrlarrnda ise bir kez daha; yeni gevre yolu gUzergahrnda imar planr galrgmasrnrn
yaprlmamasrnrn gereklili$i agrklanmrgtrr.
- 2287 nolu imar planr de$isikli!iyle Emsal ve KAKS delerlerlerinde degigiklik
yaprlmamrgtrr. 18. Madde lmar Uygulamasr yaprlacak sahada, Konut Drgr Kentsel Qahgma Alanr
Tesisleri, Ticari Tesisler alanlaflnrn tUmU igin Emsal Degeri, 1.00 olarak belirlenmig olup, diger
sahalarda daha 6nce onaylr mevzii imar planlarrndaki Emsal, TAKS delerleri sabit tutuldu$undan,
08.03.2013 tarih, 't558 kayrt nolu dilekge ile s6z konusu 2287 nolu imar plant deligikli$ine yaptlan
itirazrn reddine:
- 04.03.2013 tarih, 1394 kayrt nolu dilekge ve 06.03.2013 tarih, 1446 kayrt nolu dilekgelerin
de$erlendirildi$i, Belediye Meclisimizin 04.12.2012 tarih, 510 saytlt karartyla; Siner Mahallesi,
J24A118, 12A, 12D paftalarda onaylanan 2287 nolu imar planr degigikliginin bulundugu, Siner
Mahallesinde, J24a12a - 11b paftalarda, 15.P1, 15.P.2, 16.P1, 16.P2, 16,P3, 16.P4 uygulama
imar planr paftalannda, 16.P4 paftada; lbadet Yeri, Resmi Kurum, ParkAlanlannrn, guneydeki 17
metrelik yol sabit tutularak Konut Drgr Kentsel Qalrgma Alanrna donugturUlmesi, kaldrrrlan lbadet
Yeri, Resmi Kurum, Park alanlanna egdeler alanlann 16.P3 paftada, Sanayi Tesisleri ile Sosyo
Kirltirrel Tesisler Alanlarrnda dUzenlenmesi, 6306 Saytlt Afet Riski Altrndaki Alanlartn
donugti.rri.rlmesi Hakkrnda Kanun kapsamrnda Belediye Meclisimizin Kararlanyla duzenlenen
Alagkdy Yolu Uzerindeki Proje Kanal ve YolAlanlartnrn uygulanmast, 1. Organize Sanayi
Bdlgesinden 30 metre olarak gelen yolun devamlrh0rnrn sa$lanmast amaglartyla, 25 metrelik yolun
gUneye dolru 30 metre olarak ditzenlenmesi, Konut Drgr Kentsel Qalrgma Alant Tesisleri, Park,
Yol alanlarr, Belediye HizmetAlanr, lbadet Yeri, Sa$lrk Tesisi, Karakol, SporAlanr v.b sahalarlnln
dirzenlenmesi, Sanayi Tesisleri - Konut Drgr Kentsel Qalrgma Alanr Tesisleri - Ticari TesislerAlant
ile Sanayi Tesisleri Alanlarrnda TAKS: 0.55, KAKS: 0.70 Ytlkseklik h: Serbest lejandlt sahalarda,
"Konut Drgr Kentsel Qahgma Alant Tesisleri yaptlmast halinde, KAKS: 1.00 TAKS: 0.50 hmax: 8.50
metre (2 kat) kogullarr uygulanrr." geklinde plan notunun olugturulmast, yeni gevre yolunun geqtigi
gttzergah ekseninden sagtnda ve solunda 100 metre olacak ve kavgak alantna do$ru genigleyecek
gekildeki sahanrn "yeni gevre yolu gUzergahr kontrol alanr; yaprlacak binalartn bu alana girmemest
koguluyla, bu binalarrn olacagr parsellere ruhsat verilebilir" geklinde belirlenmesi, yapl yaklagma
srnlrlarrnrn dtlzenlemesi ydnlerindeki imar planr de$igikli0inin 3194 Savrh Kanun'un 8/b maddesi
uvarrnca onavlanmasrna:
02.02.2012 tarih, 1246 kayrt nolu dilekge ile talep edilen imar plan deligiklili teknik
inceleme Ucretinin diger % 50 sinin yatrrrlmasr, 06.03.2013 tarih, 1446 kayrt nolu dilekge ile yaptlan
muracattaki, plan notu olugturulan 108.950 m2 lik Sanayi Tesisleri - Konut DrSl Kentsel Qahgma
Alanr Tesisleri - Ticari Tesisler Alanr igin imar plan degigikligi teknik inceleme Ucretinin tamamlnln
yatrrrlmasr, Eskigehir 1. ldare Mahkemesinin 201'll'1018 nolu Kararl do$rultusunda iglem
yaprlmasr amacryla; 18. Madde lmar Uygulamasrnrn iptal edilerek, sahantn Uygulamadan dnceki
kadastral parsel alanlartna dOnUgtUrirlmesi, yukarrda agtklanan imar plant deoigikliginin
kesinlegmesine mUteakip, daha Once srnrrlarr belirlenmig onayh mevzii vb. imar planlart haricinde,
orman ilanrnr igermeyecek gekilde bdlgede 18. Madde lmar Uygulamastntn yaptlmastna oy birli!i
ile karar verildi.
GUNDEMiN 3S.MADDESiNiN:
llimiz, merkez 30Alustos Mahallesi, 518 ada, 7 nolu parsel hakktnda' Belediye
Meclisimizin 02.12.2011 tarih 483 sayrh kararrndaki ilgili ibarenin de$igtirilmesi talebi konusunun
mUzakeresi olduounu belirten MecliS Bagkanl bu konudaki yazlnln okunmastndan ve yaptlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez 30 A$ustos Mahallesi, 518 ada, 7 nolu parsel hakktnda, Belediye
Meclisimizin 02.12.2011 tarih 483 sayrh karanndaki ilgili ibarenin de!igtirilmesi talebi konusunun
daha detayl incelenmek iizere lmar ve Bayrndrrhk Komisvonu'na havale edilmesine oy birligi ile
karar verildi.

GUNDEM|N 39.MADDES|N|N
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llimiz, merkez Bdlcek Mahallesi, I pafta,4O14 parselde imar planr deoigikligi konusunun
muzakeresi olduSunu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yaztntn okunmasrndan ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez Bdlcek M.ahallesi, 9 pafta,4014 parsetde imar planr degigikligi konusunun
daha detaylt incelenmek tizere lmar ve BavrndrrLk Komisvonu'na havale edilmesine oy birligi ile
karar verildi.
GUNDEMiN 40.MAoDESiNiN:
llimiz, merkez Ylldrflm Beyazrt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1476 ada, 1 parselde imar planr
de$igikligi konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazrnrn
okunmasrndan ve yaprlan mitzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1476 ada,1 parselde imar planr
degigikli!i konusunun daha detayh incelenmek Uzere lmar ve Bavrndlrhk Komisyonu'na havale
edilmesine oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 4I.MADDES|NiN:
llimiz, merkez, Alipaga Mahallesi, 5 pafta, 1627 ada, 179 parsel bdlgesinde imar planr
de$igikligi konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn
okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Alipaga Mahallesi, 5 pafta, 1627 ada,179 parsel b6lgesinde imar planr
degigikliQi konusunun daha detaylr incelenmek Uzere lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu'na havale
edilmesine oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 42.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Alipaga Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 67-74 parseller bdlgesinde imar planr
de$igikligi konusunun mi.rzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazrnrn
okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Alipaga Mahallesi, 6 pafta, 47 ada,67-74 parseller b6lgesinde imar planr
degigikli0i konusunun daha detayh incelenmek Uzere lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu'na havale
edilmesine oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 43.MADDESiNiN:
llimiz, merkez,Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 128 pafta,815 adada imar planr de!iqiklili
konusunun muzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez,Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 128 pafta,8'15 adada imar planr de$igikli$i
konusunun daha detayh incelenmek Uzere lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine oy
birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 44.MADDESiNiN:
llimiz, merkez,Dumluprnar Universitesi Evliya Qelebi Yerlegkesi imar plantna ait 14 ve '19
nolu plan notlarrnda de$igiklik yapllmasr konusunun mtizakeresi oldu$unu belirten Meclrs Bagkant
bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez,Dumluprnar Universitesi Evliya Qelebi Yerlegkesi imar planrna ait 14 ve l9
nolu plan notlarrnda degigiklik yaprlmasr konusunun daha detaylr incelenmek Uzere lmar ve
Bavrndrrhk Komisvonu'na havale edilmesine oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 45.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Bolcek Mahallesi, 18 pafta, 3552 parselde ilave-mevzii imar plant yaptmt igin
on izin verilmesi konusunun milzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazt ile
komisyon raporunun okunmasrndan, slayt irzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Bolcek Mahallesi, 18 pafta, 3552 parselde ilave-mevzii imar plant yaptmt igin
6n izin verilmesi, muracaat dosyasr incelenmig olup;
04.03.2013 ladh ve 1424 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. Belediye Meclisimizin
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02.03.2012 tarih ve 95 sayrh kararr ile Bolcek Mahallesi Yerlegik Alanr dahilinde '115000 6lqekli
Naztm lmar Planr ilgili kurum ve kuruluglardan gOrUg alrnmasr, imar planrna esas jeolojik-jeoteknik
etUd yaptrnlmast kogullarryla onaylanmrgtrr. Belediye Meclisimizin 02.11.2012 tarih ve 463 sayrlr
karafl ile soz konusu nazrm imar plantntn bUtUnlU0Unun saglanmasr agrsrndan, Bolcek
Mahallesinden gegen (imar planrndaki 25 metrelik) Bdlcek Yolu ile Demiryolu arasrnda bulunan
kanalrn dogu kesiminde s6z konusu nazrm imar planrna ahnmayan bolilmler, nazrm imar
planlanyla kent imar planlan arasrnda kalan uygulama imar planlanndaki tanm alanr ile s6z konusu
tarrm alanrnrn batr b6lUmlerinin ilgili kurum ve kuruluglardan gOrUg altnmast, imar planrna esas
Jeolojik-jeoteknik etildlerin yaptrrrlmasr kaydryla konut ve kentsel sosyal teknik altyapr alanlan
olarak imar planr yaprmr igin on izin verilmesi, uygun gdrtllmtrgtirr.
BOlcek yolu Uzerinde mevcut durumda faaliyette bulunan imalathaneler ve ticaret
fonksiyonlu tesisler yer almaktadrr. Ayrrca Bdlcek yolu Uzerinde imar planrnda Resmi Kurum Alanr
le,iandli sahalar yer almaktadrr. Bu hususlar dikkate alrnarak; imar planrnda ll MUftUlUgu Tesisleri
Alanrnrn g0neyinde, Enerji nakil hattr ile 10 metrelik yol arasrnda kalan sahada 2469, 2470, 3551,
3552, 1361, 1363, 1364, 1365, 1366, '1367, 1376, 1377,1417,3599, 3894 nolu parseller
bolgesinde Belediye Sa$hk lgleri MUdUrlUgU, ll Grda, Tarrm ve Hayvancrhk Mudtrrltrou, Halk Sa$hgr
MUdirrliroU, Qevre ve Sehircilik lt ttltUdUAUgUnden gorug ahnmasr, imar planrna esas Jeolojikjeoteknik etUdlerin yaptrrrlmasr kaydryla Konut Drgr Kentsel Qahgma Alanlan ve kentsel sosyal
teknik altyapr alanlan olarak ilave imar planr yaprmr igin 6n izin verilmesine;
Buna ilave olarak; taleo sahibince Belediye Saolrk lsleri Mudurlugu, ll Grda, Tarrm ve
Hayvancrlk Mudurlugu, Halk Sa!lrgr Mudurlu0u, Qevre ve $ehircilik ll Mudurlirgunden gorug
ahnmasr, imar planrna esas Jeolojik-jeoteknik etUdlerin yaptrrrlmasr kaydtyla B6lcek Mahallesi, 18
pafta, 3552 nolu parselin en az o/o 39'u kentsel sosyal teknik altyapr alanr olarak aynlmak kaydtyla
Meyve igleme ve Paketleme Tesisleri, Depolama TesisleriAlanr olarak ilave-mevzii imar planr
yaprmr igin on izin verilmesine oy birli!i ile karar verildi.

GUNDEMiN 46.MADoEsiNiN:
llimiz, merkez,Osmangazi Mahallesi'nde bulunan mevcut Kentsel DdnUgUm ve Geligim
Alanlarrnda imar planr de$igikli$i konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkant bu
konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt Uzerinde gosterilerek bilgi
verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Osmangazi Mahallesi'nde bulunan mevcut Kentsel Donugum ve Geligim
Alanlarrnda imar planr de$igikli$i, mUracaat dosyast incelenmig olup;
Lala HUseyin Paga (Osmangazi) Mahallesi'nde bulunan mevcut Kentsel DOnUSUm ve
Geligim Alanlarrnda; sol tarafta, 2263 ada, 22-23-24 nolu parsellerin imar plantnda TAKS: 0.40, E:
2.40, Hmax: 30.50 m. lejandh konut alanrnda kalan b6l0mUnde Park le.iandlr alan dUzenlenmesi;
sag tarafta, 2260 ada, 1 nolu parselin imar plantnda TAKS: 0.40, E: 2.00, Hmax: 30.50 m. lejandll
konut alanrnda kalan b6lUmUnde Park lejandh alan dUzenlenmesi, 5 m.'lik yapt yaklagma
mesafelerinin duzenlenmesine ydnelik imar planr degigikliginin 3194 Savrlr Kanun'un 8/b maddesi
uyannca onavlanmasrna oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 4T.MADDESiNiN:

Belediye Meclisimizin 04.01 .2013 tarih ve 24 sayrh kararr ile onaylanan Meydan Mahallesi,
20.M.1 pafta, 2530 adada yaprlan 2302 nolu imar planr degigikligine askr suresi dahilinde yaptlan
itirazrn de$erlendirilmesi konusunun mtrzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki
yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt Uzerinde g6sterilerek bilgi verilmesinden ve
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 04.01 .2013 larih ve 24 sayrh kararr ile onaylanan Meydan Mahallesi,
20.M.1 pafta, 2530 adada yaprlan 2302 nolu imar planr de$igikliSine askr suresi dahilinde yaptlan
itirazrn de$erlendirilmesi, mUracaat dosyast incelenmig olup;
01.03.2013 tarih ve 1413 kay( nolu dilekge; "Osmanh Caddesi Sakinleri, pafta no: 20.M.1,
ada no: 2530, parsel no: l'de bulunan arsamtn kamulagtlrllmaslnl kabul etmiyorum. Plan
de!igikli!ine itiraz ediyorum." geklindedir.
BLlediye Meciisimizin 04.01.2013 tarih ve 24 sayrk kararr ile Meydan Mahallesi,20.M.1
pafta, 2530 ada, imar planrnda Bitigik nizam 4 kat konut, Y lejandh alanda; adanrn do$u kesiminde
imar hattlnrn istinat duvarr esas alnarak yeniden dUzenlenmesine y6nelik imEr plant degigikli$i,
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