BELEDIYE MECLiS TOPLANTISINA AiT KARAR OZET|
Belediye Meclisimiz 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagrdaki
gundem maddelerini goru$mek uzere 5. ddnem 3. ola$an toplantlslnl 0110312013 CUMA gunU Saat:
19.00'da Belediye Bagkant Mustafa IQA'nrn Bagkanhgrnda Belediye Ktrlttrr Sarayt Meclis Salonunda,
Uye|eTden;1-NEJAT OZTURAN,2-HALIL TOKLU,3- SULEYMAN gIIUENLER, 4-AYNUR KOgUK
MERCAN, 5-ISMAIL BA$BUNAR, 6-5ERHAN DAYANQ,T-UMMUHAN 9APQI, S-RA$IT ARKAQ,
g-HILMI MITHAT DELEN,'1o-AYLIN GIRGIN OGUZ,l,I.NECATI KAYMAK, 12.MEHT\4ET CELAL
DALKILIQ,l3-ERCAN OZQINAR, 14.MEHMET BACACI, 1s-HALIT OGUZATAMN, 16.YILMAZ
TOKERIIVI,lT-SEVGI BAKIRSOZER,ls-SEBAHATTIN CEYHUN, 'I9-ABDULLAH USTALAR,
2O-IBRAHIM YIGIT,2l.HASAN BASRI HURATA, 22-FARUK OZLEBLEBICI, 23-HARUN OZTULUM,
24-EROL ALPERTURK, 25-HASAN HtJSEYIN SELVl,26-ILHAN TOPAL',Tn igtirakleri ile yaptr.
Qogunlugun bulundu$unu belirten Meclis Bagkant oturumu agtt.
lzin dilekgesi olduounu belirten Meclis Bagkanr,MecIs Uyelerindenl -H.OGUZ
SEQEN, 2-SULEYMAN MALTA$, 3-MUMT KOQ'un izin dilekgelerini okudu ve izinli sayrlrp
sayrlmamalarrnr oya sundu ve izinli sayrlmalartna oy birli!i ile karar verildi.
Meclis Bagkanr gUndeme ilave edilmesi istenilen 6nergeler oldu!unu belirterek,
6nergeleri tek tek okudu ve;
-llimiz, merkez, Yrldrflm Beyaztt Mahallesi, 17.0.1 pafta, 1260 ada, 1 parsel numarall,
Belediye Hizmet Alanr'na (idari, sosyal,kultUrel, teknik altyapt vb.tesisleri) tahsisli taglnmazln
kamulagtrnlmasr,
-llimiz, merkez, Yrldrrrm Beyaztt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.0.111 pafta,1186 ada ile
Selimiye Caddesi arasrnda bulunan 4 adet bodrumlu tek katlt binanln kamulagtlrtlmast,
-Belediye igme suyu temini igin kullanrlan dogal kaynak suyu,
-Qok amaglr spor kompleksinin (Atlr spor tesisleri) tasarruf geklinin belirlenmesi,
- Okgu Mahallesi, 3 pafta,2496 parsel bolgesinde imar plant yaptmt,
-Parmakoren Mahallesinde, Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih ve 98 saytlt karart ile
onaylanan 3. ve 4. Toplu Konut Alanrnrn Batrsrndaki 1/5000 Nazrm lmar Plantnda 452.058,05 m2'lik
alan igin Kamu Yaran,
-lnkciy Mahallesi Eskigehir Karayolundan Tokilere kadar ulaqan 50 metrelik yolun
dUzenlenmesine y0nelik imar planr ve de!igikliSi,
-Finansmant Japonya Uluslai arisr lgbirligi Ajansr (J ICA)tarafrndan kargtlanan ve lller
Bankasr A.$.'ce yUrirtirlen "Belediye Kanalizasyon $ebeke ve Attksu Arttma Tesislerinin
Geligtirilmesi Projesi",
-UOur TURKMEN taraftndan hazrrlanan "HISARLI AlLESl" Mustafa Hisarh ile HisarL
Ahmet ve Kutahya Turkuleri" adlr kitabtn bastrrtlmasr,
-llimiz, merkez, Servi Mahallesi 19 pafta,670 ada,44,45,49 ve 50 parselde Hilton
Otelinin arkasrnda bulunan 550,00 m2 lik yer ile ilgili Kosifler Oto Servis ve Tic.A.$.nin talebi,
-Kutahya Belediyesi ile lngaat Mirhendisleri Odasr Kutahya llTemsilciligi arasrnda
31.10.2012 tarihinde imzalanan mesleki denetim ve teknik igbirligi protokolun0n fesih edilmesi,
-2 adet koruklu araq alrmr ve bunun igin kredi saglanmasr,arag altmt ve borglanma ile ilgili
evraklan imzalamak irzere yetki verilmesi,
- "S" plaka tahsisinin durdurulmast, "S" plakanrn yeniden verilmesi ve "S" plaka tahsisinin
iptali,
-llimiz, merkez, Bolcek Mahallesi, 21.L.4 pafta,4293 parselde imar plant degisiklioi,
-Belediye Meclisimizin 01 .02.2013 tarih,74 saytlt karartyla naztm imar plant yaptlan,
Alayunt Mahallesi, Tanma Dayalt Hayvancrhk (manda) lhtisas O.S.B de mUtegebbis heyetinin
olugturulmasr ve hazrrlanan proje,
-llimiz 30 Agustos llkooretim Okulu 6nUnde duzenleme yaprlmast,
-5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun l5.maddesinin € bendi gere!ince Zafq Meydant
Projesi ve Ulagrm yeri Akrm projesi igin ilimiz sakinlerinin gorUq ve dLrgUncelerinin tespit edilmesi,
-llimiz, pazar yerlerinin devir iglemleri konusunun muzakeresi konulartntn gundeme
ahnmalarrna oy birli$i ile karar verildi.
Srrasryla gtrndem maddelerine gegildi ve;
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GUNDEM|N 1. MADDES|NiN

,

(,)

Belediyemiz bUnyesinde bulunan 30 A!ustos Mahallesi gehit Harun Kahya Caddesi
Belediye Sosyal Tesisleri 8:157 Kal:4 D:8 de bulunan yerin KUtahya lgitme Engelliler Genglik ve Spor
KulUbU DerneQi'ne tahsisi konusunun mtizakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki
yazrnrn okunmastndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Ktitahya lgitme Engelliler Genglik ve Spor Kulubu Derne{i'nin 04.02.2013 tarih ve 2013i3
sayrlr yazrdaki talepleri incelenmig olup;
Belediyemiz bunyesinde bulunan, illmiz, merkez, 30 Agustos Mahallesi, gehit Harun
Kahya Cad. Belediye Sosyal Tesisleri B:'157 Kat:4 D:8 adresinde bulunan yerin, 5393 Sayth Kanun,un
T5.maddesine istinaden kullanrm hakkr verilmesine;
Sdz konusu yerin Engelliler Genglik ve Spor Kulubu Dernegi'ne do(al dokuyu
bozmadan, gerekli olan ti.jm tamirat, tadilat, bakrm-onanm ve kullanrmdan do$an gerekli abonelik,
yangln sigorta vergisi vb. gibi giderlerinin kendilerince kargrlanmasr, her ti.irlu sorumluluOun kendilerine
ait.olmasr kaydl ile (Belediyemizce talep edilmesi halinde bogalttlmast gartt ile) bedelsiz olarak 5 yrl
kullanrm hakkr verilmesine,
Kullantm suresi sonunda kullanrmdan dogan eksiklik ve mahsurlafln giderilerek
Belediyemize teslim edilmesine,
3' er ayltk ddnemlerde faaliyette bulunduklannrn Belediyemizce kontrol edilmesine;
Bu konuda gerekli sdzlegme ve protokolleri hazrrlamak, imzalamak ve bu tagtnmaz ile
ilgili.diger hususlarda Belediye Bagkanr Mustafa IQA'ya ve Belediye Encumenine yetki verilmesine oy
birli!iyle karar verildi.
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GUNDEMiN 2. MADDESiNiN:
2464 Saytlt Belediye Gelirleri Kanunu'nun Birinci krsrm, ikinci bolUmirnde yer alan llan ve
Reklam Vergileri ls.maddesinrn 5. ve 7. frkralan a ve b bendleri agtlarak gelir tarifesinde degigiklik
yaprlmasr konusunun muzakeresi oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn
okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
2464 Saytlt Belediye Gelirleri Kanunu'nun Birinci krsrm ikinci bolumUnde yer alan llan ve
Reklam Vergileri ls.maddesinin 5. ve T.frkralarr a ve b benfleri agtlarak;
5- a) llan ve Reklam amacryla da$rtrlan dergi, katalog vb. gok sayfalt reklam igeriklerinin
her biri igin 0,05..TL.(en az 500 adet)
b) llan ve Reklam amactyla da$rtrlan duvar ve cep takvimleri, biblolar, oyuncaklar vb.
her biri iqin 0,25.-TL. (en az 100 adet)
7- Ozel izinle yerleri belirlenen, televizyon veya mega vizyon (dijital - led ekran) lann ilan
ve reklamlann m2 sinden yrllrk;
a-) Ozel mUlk igerisinde ise ......................
.......: 70,00.-TL.
brKamualantigerisindeise...................... .....:100,00.-TL.
Olarak celir Tarifesinde de!igiklik yaprlmasrna oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 3. MADDEsiNiN:
Bog kadro degigikligi konusunun miizakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu
konudaki yaztntn okunmastndan ve yaptlan mi.izakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,
Belediye ve Baglt Kuruluglarr ile Mahalli ldare Birlikleri Norm Kadro llke ve Standartlanna
dair Ydnetmeligln 1 1 .maddesinde;
"Bog memur kadrolartnda stntf, unvan ve derece,degigikligi ile bog memur kadrolarrnrn
.iptali ve dolu kadrolarda
derece degigiktigi Mectis kararr ite yaprlrr. 6o9 kadro d;gigiktikterinde
Ydnetmeligin ekinde yer alan ll. sayrlr cetvel, dolu kadro degigikliklerinde ise lll. iayrh cetvel eksiksiz
doldurularak gerekgeleri ile birlikte Meclise sunulur." hUkmu uyannca;
Ekte sunulan ll. Saytlt bog kadro de{igiklik cetvelinin aynen kabulune oy birligi ile karar

verildi.
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-Osmangazi Mahallesi 112 ,113 adalar
Sokak" isminin verilmesine oy birligi ile karar verildi.
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-Osmangazi Mahallesi 211, 112 adatar
Sokak" isminin verilmesine;
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GUNDEMiN 4. MADDEs|NiN:
ilimiz, Fuat Paga ve Osmangazi Mahallesinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi
konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazt ile komisyon raporunun
okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimizde bulunan isimsiz sokaklara isim v6rilmesi konusu incelenmig olup;
-Fuatpaga Mahallesi 1769,252 adalar arasrnda isimsiz bulunan sokala ,,DlZl Sokak,,

(3)
GUNDEM|N 5. MADDES|NiN:
$ehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun muzakeresi
oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

$ehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylt
incelenmek uzere Muhtelif lsler Komisyonu'na havale edilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 6. MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 128 pafla,815 ada, 1 parsel bolgesinde
imar planr de$igikligi konusunun mUzakeresi olduOunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile
komisyon raporunun okunmastndan,slayt Uzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlin
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Ytldrnm Beyaztt Mahallesi, 128 pafta,815 ada, 1 parsel bdlgesinde
imar planr degigikligi, mUracaatr incelenmig olup;
ll Milli Egitim Mirdurlugu'nun 01 .03.2013 tarih ve 4334 sayth yaztsrnda imar plant
de$igikliginin uygun gori.rldugu belirtilmektedir. yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 128 pafta, g15 ada, 1
parsel bolgesinde imar planrnda Anaokulu (Fethi Guzen Anaokulu) lejandlr alanrn kuzey
kesimindeki yaya yolunun Anaokulu alanrna dogru 3 m. genigletilmesi ve Anaokulu alanrnda 5 m.
bahge alanrnrn 2 m. olarak duzentenmesine yonelik imar planr degigikligi, Koruma B6lge
Kuqulgnun uygun g6rmesi kaydryla 3i94 Sayrrr Kanun'un 8ib maddisi uylrrnca onaylanirasrna
oy birligi ile karar verildi.
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GUNDEMiN 7. MADDEsiNiN:
llimiz, merkez, Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 1732 ada,1g7 parsel b6lgesinde imar
planl degigikligi konusunun mirzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanl bu konudaii yazt ile
komisyon raporunun okunmastndan, slayt Uzerinde g6sterilerek bilgi verilmesinden ve yLptlan
m[.rzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Cemalettin Mahallesi, 33 pafla, 1232 ada, 197 parsel b6lgesinde imar
planr degigikligi, mUracaatt incelenmig olup;
ll Milli Egitim Mtidurluotr'niln 20.02.2013 tarih ve 3594 sayrtr yazrsr ettrd editmigtir.
cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 1732 ada, '187 parsel bolgesinde imar'planrnda Hurriyet llk6kulu
lejandh alanda guney kesimdeki 7 m. yapr yaklagma mesafesi sabit tutularak, kuzey ve dogu
kesimdeki 7 m. yapr yaklagma mesafesinin 5 m., batr kesimdeki l0 m. yapr yaklagma mesifesinin
7 m. olarak dtlzenlenmesi; Htirriyet llkokulu lejandrnrn Egitim Tesisleri Alanr olarak
duzenlenmesine y6nelik imar planr de$igikliginin 3194 sayrh Kanun'un 8/b maddesi uyannca
onaylanmasrna oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 8. MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Saray Mahallesi ,4 pafta, 11 ada, l parselde imar planr degigikligi
konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon
raporunun okunmasrndan,slayt Uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,
llimiz, merkez, Saray Mahallesi ,4 pafta, 11 ada, 1 parselde imar planr degigikligi
muracaatr incelenmig olup;
ll Milli Eoitim MUdurlu$U'nUn 20.02.2013 tarih ve 3593 sayrlr yazrsr ettrd edilmigtir.
Saray Mahallesi ,4 patta, 11 ada, 1 parselde imar planrnda 19 Mayts ilkokulu lejandlt
alantn imar hatlan deligtirilmeden, g0ney ve batr kesimdeki yapt yaklagma mesafesi sabit
tutularak, kuzey kesimdeki 7 m. yapt yaklagma mesafesinin 5 m., do$u kesimdeki 10 m. yapr
yaklagma mesafesinin 7 m. olarak dUzenlenmesi; 19 Mayrs llkokulu lejandtnln Egitim Teaisieri
Alanr olarak dUzenlenmesine yonelik imar planr degigikligi, Koruma Bolge Kurulunun uygun
gormesi kaydlyla 3194 Savtlt Kanun'un 8/b maddesi uvannca onavlanmasrna oy birligi rle karar
verildi.
GUNDEMiN 9, MADDESiNiN:
Kurulacak olan KUtahya Alayunt Demiryolu Lojistik OSB m0tegebbis heyetinde
Belediyemizin en az o/o 30 hisse oranrnda temsil edilmesine iligkin Belediye Meclisimizin
04.01.2013 tarih ve 50 sayrl kararrnrn dilzenlenmesi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu
konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan,slayt Uzerinde g6sterilerek bilgi
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(4)

verilmesinden ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Kurulacak olan Kutahya Alayunt Demiryolu Lojistik OSB mUtegebbis heyetinde
Belediyemizin ei oZ o/o 30 hisse oranrnda temsil edilmesine iligkin Belediye Meclisimizin
04.O1.2013 tarih ve 50 sayrh karaflntn ditzenlenmesi konusu incelenmig olup;
ll Ozel ldaresi'nin 18.02.2013 tarih ve 1330 sayrL yazrsr ekinde iletilen ll Genel
Meclisi'nin 06.02.2013 tarih ve 31 sayrl Kararr etud edilmigtir.
KUtahya Ticaret ve sanayi Odasr'nrn 25.02.2013 tarih ve 1073 saytlt yaztsr "...Lojistik
Merkez ile ilgili olugturulacak tUzel kigili$e odamrzrn igtirak etmesi hususu, ilgili organlanmrzda
gdrUgtrlmtig olup, % 45 (yiizde krrkbeg) oranrnda igtirak edilmesi kararlaqtrnlm rltrr. " geklindedir.
Kurulacak olan Kutahya Alayunt Demiryolu Lojistik lhtisas OSB mUtegebbis heyetinde
Belediyemizin en az o/o 30 hisse orantnda temsil edilmesine iligkin Belediye Meclisimizin
04.01.2013 tarih ve 50 sayrlr kararrndaki hisse oranrnrn "o/o 45 (yizde krrkbeg)" olarak
dirzenlenmesine;
KUtahya Alayunt Demiryolu Lojistik lhtisas OSB mUtegebbis heyetinde Belediyemizi
Belediye Bagkanr Mustafa IQA'nrn temsil etmesine;
Bu konularda gerekli sozlegme, protokol, anlagma, hisse oranrnrn arttrfllmasr vb. gibi
hususlarda Belediye Bagkanr Mustafa IQA'ya ve Belediye Encumenine yetki verilmesine oy birligi
ile karar verildi.
GUNDEMiN 10. MADoESiNiN:
llimiz, merkez,Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, '18.N.2 pafta, 1001 adada imar planr
degigikli$i konusunun mOzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon
raporunun okunmasrndan,slayt uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan
mirzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Yrldrnm Beyaztt Mahallesi, 18.N.2 pafta, '1001 adada imar planr
degigikligi, mUracaatt incelenmig olup;
Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 18.N.2 pafta, 1001 adada yer alan Kur'an Kursu ve Sosyal
Tesisleri lejandh alantn Park alanrna dogru yaklagrk 60 m2 genigletilmesi; planda gortrnen yola 6
m. lejandrnrn i$lenmesine yonelik imar planr degigikliginin 3194 Sayrtr Kanun'un 8/b maddesi
uvarnca onavlanmastna oy birli!i ile karar verildi.
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GUNDEMiN 11. MADDES|NiN:
llimiz, merkez, Lala Huseyin Paga Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 126,127,130, 169
nolu parseller bolgesinde imar planr degigikligi konusunun mtizakeresi oldugunu belirten Meclis
Bagkant bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan,slayt Uzerinde g6sterilerek bilgi
verilmesinden ve yapllan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Lala HUseyin Paga Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 126, 127,130, 169
nolu parseller b6lgesinde imar planr degigikligi mtiracaatr incelenmig olup;
ll Ozel ldaresi lmar ve Kentsel lyilegtirme Mudurlugu'nun 12..02.2013 tarih, 1'187 sayrlr
yazrsr ve Defterdarhk Milli Emlak Miidurlirgtr'nirn 25.02.2013 tarih, 1169 sayrh yazr Orneoi ettrd
edilmigtir. lmar planrnda Lala HUseyin Paga Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, i26've lZl notu
parsellerde Ozel ldare Lojman Yeri lejandh sahalar, 130 ve 169 nolu parsellerde Kamu Kuruluglarr
Lojman Alanr lejandI sahalar bulunmaktadtr.
S0z konusu parsellerde Biti$ik Nizam 4kal,T2lejandr (Talebe bagh olarak
gerektiginde bUtUn katlan ticari amagla kullanrlabilecek yapr nizamr) dtrzenlenmesi; parsellerin
do$u tarafrndaki genig yola bakan kesimlerde 5 m., di$er kesimlerde 3 m. yapr yaklagma
mesafelerinin dUzenlenmesi; "Plan degigikligi ile belirlenen bahge mesafeleri dahilinde zemin ve
bodrum katlar yaprlamaz." plan notu belirlenmesi; park alanlnrn dogu kesiminde yol alanr
d[tzenlenerek gUneyindeki yolun devamkhgrnrn saglanmasr; mUlkiyeti Hazineye ail Hactazizler
Mahallesi, 2618 ada,497 nolu parselde imar planrnda TAKS: 0.35, KAKS: 1.75, Blok nizam 5 kat
konut lejandh alanrn TAKS: 0.35, KAKS: 1.75, Blok nizam 5 kat, Kamu Tesis Alanr olarak
dttzenlenmesi, jeolojik-jeoteknik etUd srnrrr drgrnda kalan kesimlerin bahge alanrna dahil edilmesi;
"Kamu Tesis Alanrnda lojman yaprlabilir," plan notu belirlenmesine y6nelik imar planr degigikligi,
Maliye Hazinesinin (Milli Emlak Mudurliroi.i'ni.rn) uygun g6rUg0nUn ahnmasr kaydryla 3194 Savrtr
Kanun'un 8/b maddesi uvannca onaylanmastna oy birli0i ile karar verildi.
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ilave ve revlzyon imar planl yaplml konusunun muzakeresi Olduounu belirten Meclis Ba§ kanl bu
konudakl yazl‖ e konnisyon raporunun okunmaslndan,siayt uzerinde gosterilerek b‖

gi

verilmesinden ve yapllan rnuzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei
llirniz,merkez,Bolcek Maha‖ esi,1l pafta,Bolcek Yolu‖ e Kanal arasindaki sahada
‖
ave ve revizyon imar planl yapinl:,muracaat inceienmi,olupi
B01cek Maha‖ esi,1l pafta,BOlcek Yolu ile Kanal arasindaki sahada,2662,2726,
3815 nolu parse‖ erde ceVre ve sehirC‖ k ll Modu‖ 10口 ,￨I Glda,Ta"m ve Hayvanclllk
Mldu‖ 101nden gOrus allnmasl,plana esas jeololikJeOteknik etud yapt口 lmasl kaydlylal Aynk

nizam 4 kat,TAKSi 0 40,KAKS:160,5m On,3 m yan bah9eli konut alanl,park alani,10,15 ve
h釘 a口
amnda sanay A am ttan山
g認
::摺
,電三:160,Hmax:12 50 m lelandll alan
duzenlenmesi,hertaraftan 10 m yapl yakla§ ma mesafesi duzenienmesi, Konut DI,:Kentsell,

釘劇
口 鮨而

」
紫 背撚協吉:隠糧rT悲

Alaninda ticari tesisler,resmi,sosyo―

kolturel tesisler,dumanslz,kokusuz atlk ve artlk blrakmayan
ve 9evre sao1101 yOnonden tehlike yaratmayan imalathaneler‖
e pa‖ aylcl,pa‖ aylcl ve yanlcl
maddeleri9ermeyen depolar yapllab‖ ir Parselasyon yapllmasl ha‖ nde minimum parsel cephesi ve
dennliё i 35 m,minimum parsel buyukl101 2 000 m2'dr Planda be‖ rtilmeyen bah9e alanlan 5

metredir Bah9e alanlarinda zenlin ve bodrum katlar yapllamaz"pian notu olu,turulrnasl,10,15 ve
17 m llk yol alanlarl dttzenlenmesi,Trafo alanlnln yeniden dOzenlenmesine yё
deOisik‖ Oinln 3194 Savlll Kanun'un 3′ b

nelik imar planl

maddesi uvarlnca onavlanmas:na oy b「 lioiile karar venldi

CUNDEM:N13.MADDESININ:
￨‖

mz,merkez,Bё lcek

Maha‖ esl,1 9 pafla)1501 parselde imar planl deolsikliOi

konusunun muzakeresi Olduounu be‖ rten Mec‖ s Baskan bu konudaki yazl‖ e komisyon
「aporunun okunmasindan,slayt uzerinde gosterilerek b‖ 9i verilmesinden ve yapllan
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lk Komisvonuiǹhavale edilmesine oy

karar verildi

GUNDEMIN 14.MADDESiNIN:
￨limiz,merkez,Ylldl「 lm Beyazlt Maha‖ esi,1 09 pafla,687 ada,1 l parselde imar planl
de01§ lkliO kOnusunun muzakeresi Olduё unu be‖ rten Mechs Ba,kanl bu konudaki yazinln

okunmaslndan ve yapllan muzakereierden sonra konuyu oya sundu ve;
de11§ ikligi

‖
雨乙m∝ ke乙 Ⅵ
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Beya4 Mah指

konusunun daha detayllincelenmek Oz

edilmesine oy bir‖ olile karar verildi
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GUNDEM!N15.MADDES:NIN:
￨linnizi merkez,Yoncall,50K4B pafla,128 ada,2 parselde imar planl deol,ik‖ Oi
konusunun mozakeresi olduounu belirten Meclis Ba,kani bu konudaki yazlnin okunmas:ndan ve
yaphn mttz]‖
j:そ
離 :朧
,呪 綱 ‖I獣 llttIL28ada2parsddem訂 口釧 deObttu
konusunun daha detayllincelenmek ozere lmar ve Bavindl‖
lk komisyOnu'na havale ed‖ mesine oy
bir‖ 01‖ e

karar ver‖ di

GUNDEMIN 16.MADDESININ:
￨‖

miz,merkez,Bolcek Maha‖ esi,20K2pata,75 ada, 1 8 parselde imar planl

deё l§ lk‖ Oi kOnusunun mlzakeresi olduounu belirten Meclis Ba§ kanl bu konudaki yazlnin

okunmattndi朧
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GONDEM!N17.MADDESINiN:
￨‖

miz,merkez,30 AoustoS Mahallesi1 1422 ada,l nolu parselde ve 1396 adanln

dOOuSunda imar plani ve degisik‖ klen konusunun mttzakeresi olduounu belirten Mecns Baskani bu

konudaki yazinln okunmaslndan ve yapllan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
/
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llimiz, merkez, 30 A0ustos lvlahallesit, 1422 ada, 1 nolu parselde ve 1396 adanrn
dogusunda imar planr ve degi$iklikleri miiracaatr incelenmil olup;
01.02.20'13 tarih, 798 kayrt nolu dilekge ile yaprlan imar planl degigikligi mUracaatr,
etild edilmagtir. 30 A0ustos Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1422 ada, 1 nolu parsel alanrndaki; P.T.T,
E=1.00 lejandlannrn, Konut, E=3.75, hmax=24.50 metre (8kat), Iejandlanna ddn0gturiilmesi, artan
yogunluk karqrhgrnda, 17.O.2 pafta, 1402 adanrn gi]neyinde park alanr olustLrrulmasr, 1396 nolu
adanrn doousunda ise, Resmi Kurum - E=1.00 lejandh sahanrn dUzenlenmesi, ydnlerindeki imar
planr ve degi9iklikleri, '1422 ada, 1 nolu parsel alanrna ililkin imar planr degisiklioi teknik inceleme
Ucretinin yatrfllmasr kaydryla 3194 Savrh Kanun'un 8/b maddosi uva nca onavlanmasrna oy birli6i ile
karar verildi.

GUNDEMiN I8. MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Yrldrnm Beyazrt lvlahallesi, 18.O.3 pafta, 1136 ada, 10 nolu parselde
imar planr degisikligi konusunun muzakeresi oldu0unu belirten l\reclis Balkanr bu konudaki yazrnrn
okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konusu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Yrldrflm Beyazrt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1 '136 ada, 10 nolu parselde
planr
imar
deoiSikligi konusunun daha detaylr incelenmek uzere l.meryqBeyudlitLKgmisIglgle
havale edilmesine oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN I9. MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Evliya 9elebi irahallesi, S4 pafta,628 nolu adada; Belediye
Meclisimizin 02.1 '1.20'12 tarih, 478 sayrlr karanyla yaprlan, 2285_2 nolu imar planr deoitikli0inin
iptal edilmesi konusunun mi]zakeresi oldugunu belirten ireclis Bagkanr bu konudakiyazr ile
komisyon raporunun okunmasrndan,slayt rlzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Evliya Qelebi irahallesi, 84 pafta, 628 nolu adada; Belediye
Meclisimizin 02.'1 '1.20'12 tarih, 478 sayrlr karaflyla yaprlan, 2285_2 nolu imar planr deoigikliginin
iptal edilmesi mUracaatr incelenmig olupi
Belediye Meclisimizin O2.11.2012latih, 478 sayrlr karaflyla, Evliya 9elebi Mahallesi,
84 pafta,628 nolu adada, NIilli Egitim MUdurlU0Unden uygun gdriisiin aInmasr halinde, (imar
planlannda igli olmayan, revizyon imar planlannda iglenecek olan)Afet lgleri Genel liliidurlugunce
2004 yrlrnda onaylanan jeolojik, jeoteknik, jeofizik etridlerde yerlegime'uygun olmayan alan"
lejandI saha bulundugundan, ilkokul alanrnrn park alanrna ddnugturulmesa, ydnundeki2285_2 nolu
imar planr degigikligi onaylanmritr. ll Milli Egitim liludurlu0Unun konu ile ilgili 05.02.20'13 tarih,
02473 sayrlr yazrlarrnda; aynr bdlgede egdeger bir alanrn okul alanr olarak belirlenmesi halinde
imar planr deoiiiklioinin yaprlmasrnrn uygun olacaor agrklanmrstrr. Bu nedenle, Evliya Qelebi
lvfahallesi, 84 pafta, 628 nolu adada; Belediye Meclisimizin 02.11 .2012 latih, 478 sayrlr karanyla
yaprlan, 2285_2 nolu imar planr dedilikliginin iptaledilmesi, alanrn tadilattan dnceka imar
durumuna getirilmesine oy birli6i ile karar verildi.
GUNDEMiN 20, MADDESiNiN:
Beledaye Meclisimizin 03.04.2012 Tarih 171 sayrlr karaflyla onaylanan lnkoy ve Lala
Huseyin PaSa Mahallelerinde Tavganlr Karayolu ile Toki Konutlafl arasrnda kalan bdlgede,
rekreasyon alanr imar planrnda Jeolojik ve Jeoteknik EtUd konusunun mirzakeresi oldu0unu
belirten ireclis Baikanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmaslndan,slayt uzerinde
gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye l\4eclisimizin O3.O4.2012tatih 171 sayrlr kararlyla onaylanan lnkdy ve Lala
H0seyin Paga l\4ahallelerinde TavianI Karayolu ile Toki Konutlafl araslnda kalan b0lgede rekreasyon
alanr lmar Planrnda Jeolojik ve Jeoteknik Etud konusu gdrUg0lmUl olupi
Belediye l\4eclisimizin 03.O4.2012 tatih 171 sayrlr karanyla ilgili 17 adet Kurum ve
Kuruluglardan gdrUS alrnarak, imar planrna esas jeolojik-jeotejnik etud yaptrnlarak rekreasyon alanlan
planlanmasr uygun gdrulmuqt0r. Konu ile ilgili idaremize iletilen Kurum ve KuruluS goruqlerietud
edilmigtir. Bu alan iqerisinde; "Botanik Bahgesi, Rekreasyon, Dogal Park, Piknik Alanr,
Agaqlandrfllacak Alan, KUltUrpark, AoaQ l,40zesi, Spor Alanlan, gocuk Parklafl, YUrily0S Yollarr, Sera
Alanlan, Meydan Hobi Evi ve Bahgesi, Tematik Bahgeler, Qocuk Uygulama ve Egitim Alanlarl, Uretim
Alanlafl, Konaklama Alanlafl, lskeleler, Balrk9rlrk Alanlafl, Yol Alanlan, Koltilr Alanr, Arboretum,
Parklar, Qocuk Oyun Alantafl, SatrS Birimleri, Bufe, Restoran, ldari Bina, Danrima Binasr, Guvenlik
Binasr, Kaya Bahgesi, Arkeopark, Pergolalar, Otoparklar yaprlabilir." Plan notu duzenlenmigtir.
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Belediye Meclisimizin 01.06.201 1 tarih, 261 sayrh karanyla onaylanan 17 adet kurum ve
kuruluglardan g0rug alnmasr, jeolojik-jeoteknik etudlerin yaptrnlmasr koguluyla 2919 parselde Uretici
Pazar yeri Nazrm ve Uygulama lmar Planlarr onaylanmrgtrr. Konu ile ilgili idaremize iletilen Kurum ve
Kurulug goru$leri etud edilmigtir. D.S.l 3 .BOlge Mudirrliiou'nun 06.02.2013 tarih 6889't sayrl
yaztlartnda'SOz konusu alanrn igletmede bulunan Kutahya Sulamasr igerisinde kaldtgt tespit edilmig,
alanrn sulama sahasrnda olmastnda nedeniyle lmar planr yaptlmast kurulugumuz galrgmalarr
bakrmrndan uygun gOrUlmemigtir.' geklindedir. Ancak D.S.l 3. Bdlge MUdUrlUgU'nUn 15.02.2013 tarih,
88229 sayr| yazrlarrnda Rekreasyon Alanr ile ilgili olarak; " lnkdy Mahallesi Lala HUseyin PaSa
Mahallesi ve Tavganlr Karayolu arasrnda kalan bOlge KUtahya Sulamasr sulama sahast igerisinde
kaldt!t tespit edilmig olup, sdz konusu sulanabilrr tanm arazilerinin tanm dtgt amaqla kullanrlmasr
halinde sulamantn biitUnliigU bozulacaktrr. Tarrm Arazilerinin Tanm Drgr amagla kullantlmastnrn yetki
ve sorumlulu$u, ll Toprak Koruma Kurulunun gorevi alanrndadtr. " geklindedir. Bahse konu Uretici
Pazar yeri alanr Rekreasyon alanr igerisinde kaldrgrndan D,S.l 3. B6lge MtrdUrli]oi.i'nun 15.02.20i3
tarih, 88229 sayrh yazrlarr Uretici Pazar Yerini de kapsamaktadtr.
Yukartdaki agrklamalar g0z 6nUnde bulundurularak, Rekreasyon alanr igerisinde yljksek
yaplll binalar yaprlmayacagrndan dolayr, imar planrna esas jeolojik-.jeoteknik ettidUn yapttnlmadan s6z
konusu regreasyon alant uygulama imar planrnrn, Liretici Pazar yeri uygulama imar planlnrn
uygulanmasr, regreasyon alanr imar planrnda Su ve Kanalizasyon MUdUrlU0U'nUn '19.06.2012 tarih,
1357 sayrlr yaztlaflndaki gdrtlglerinin uygulanmasrna oy birligi ile karar verildi.

GUNDEM|N 2I. MADDES|NiN:
llimiz, merkez, 30 Agustos Mahallesi; 1422 ada,1 nolu parselin (P.T.T. alanrna
tahsisli parsel) kamu alant gerhine ragmen, Belediyemizin uyanlanna ragmen ozel gahtslara
satrlmasr konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanl bu konudaki yazrnln
okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediyemiz Hukuk gleri MUdUrlU0U'nUn 22.02.201 3 larih v e 't50 sayrlr yazrlarr
incelenmig olup verilen g6rug dogrultusunda;
Karadeniz lngaat
lnsaat Grda Giyim
Givim Sa
San. ve Tic. Ltd. gti tarafrndan lmar ve gehircilik
IUUdUrlugU'ne verilen 01 .02.2013 tarihli dilekge ile30Alustos Mahallesi 1422 ada l nolu parselin
bu girkete ait oldu0unu PTT alanrna tahsisli parselin Turk Telekom'un 6zellegtirilmesi ile TUrk
Telekom tarafrndan satrlmasr sonucu girkete intikal ettigini beyanla lmar plan degigikligi
yaptlmasrnr talep etmektedir. Ote yandan Hazrne'ce PTT alanr olmasr nedeniyle Belediyemize
izbedelle devredllen tagrnmazrn satrgr nedeniyle Hazine'nin zarar etti!inden bahisle tazminat
davasr agrlmrg ve 534.350,00-TL alaca!rn faiziyle birlikte tahsiline Kutahya 1. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 20111310 sayrlr ilamr ile KESIN olarak karar verilmigtir. Plan tadilatr talep edilen yer
kamu alanrdrr. Kamu alanr gerhine raQmen 6zel gahrslara Belediyemizin uyanstna ra$men
l

satrlmrgtrr.

Verilen karar iki resmi kurum arasrnda hakem stfattyla gOritlen kararlardan olmast
nedeniyle KESIN karar olup TEMYIZI ve ltlRAZI yoktur. girket yetfilisinln tapu alanrndaki yaprya
uygun tadilat talebini artan yogunluk kargrlrgr takasla gdzmek istemektedir. Bunu hibe geklinde
yapacaktrr.
Yukartdaki bedelin kesin karar olmasr nedeniyle Belediyemiz taraftndan 6demesi
zorunludur. Belediyenin ma$duriyeti net olmakla, yaprlan iqlemin bagrndan itibaren geleneksel
agldan konuya 6zel ticari bir kaygr olmaksrztn yaklagrlmrgtrr. Bu iglemlerle ortaya grkan Belediyenin
ma$duriyetinin yeni tapu sahibince yaprlan 6neri ile kargrlanacagr dUgUntrlmektedir.
Artan yo!unluk ve bu hakkaniyetin sa!lanmasr agtsrndan Belediye Meclisimizin
01 .03.2013 tarih ve 1 15 sayrh karan ile plan tadilatr yaprlmrg olup;
Tapu sahibinin 01.02.2013 tarih ve 3366 kayrt nolu yazlarnda taahhUt ettikleri hibe
ve bagtglartn Belediyemizin ma$duriyetini giderecegi mahkemece hUkUm altrna alrnan tazminatr
kargllayacag rndan yaptlan baorg ve hibelerin kabulUne ve yeni dava agrlmamasrna oy birlioi ile
karar verildi.
GUNDEM|N 22. MADDES|NiN:
Belediye Denetimli Ozel Halk Otobusleri yonetmeliginde de!igiklik yaprlmasrna dair
y6netmelik tasla!t konusunun mUzakeresi oldu0unu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazrnrn
okunmasrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

4
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5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun l5.maddesi b frkrasr uyarrnca, 03.03.2010 tarih ve
99 saytlt Meclis kararr ile kabul edilen ve ekte sunulan Kutahya Belediyesi Ozel Halk Otobusleri
9qlLql, Ydnetmeliginde De$igiklik Yaptlmasrna Dair YOnetmelik Taslagr'nrn aynen kabutUne oy
birligi ile karar verilmigtir.

GUNDEMiN 23. MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 17.0.1 pafta, 1260 ada,1 parsel numaralr,
Belediye Hizmet Alanr'na (idari, sosyal, ki.ilturel, teknik altyapr vb. tesisleri) tahsisli iagrnmazrn
kamulagtrrtlmasr konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konud-aki yazrnrn
okunmasrndan ve yaprlan mtizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz hrzla geligmekte olan bir gehir olup, mahalli ihtiyaglar da aynr oranda
artmaktadrr. llimiz Yunus Emre (yrldrrrm Beyaz() Mahallesi, tz.o.i pitta bolgesinde (Qevre
Yoluna yaktn b6lgede) Sosyo-Kulturel ihtiyaglann giderilmesine yonelik faaiiyet gOsterecek
tesisler bulunmamaktadtr.
llimiz Merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 17.o.1 pafta, 1260 ada,1 parsel numaralr
taglnmaz Belediye Hizmet Alanr'na (idari, sosyal, kulturel, teknik alt yapr vb. tesisleri) tahsislidir. Bu
nedenle, bolgenin bu konularda ihtiyaglarrnrn kargrlanmasr amacryli s6z konusu Yridrrrm Beyazrt
(Yunus Emre) Mahallesi, 17.o.1 pafta, 1260 ada, i parsel numaralr tagrnmazrn kamulagtrrrlmasr
gerekti0inden;
llimiz Merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 17.o.r pafta, 1260 ada, 1 parsel numararr,
Bele_diye Hizmet Alanr'na ( idari, sosyal, kulturel, teknik alt yapr vb. tesisleri) tahsisli tagrnmazrn
meclisimizin tespit edilen 6ncelik srralarrna g6re yaprlmak Uzere 01.01.201 3-31.12.2077 tarihlerini
kapsayan 6'ncr 5 yrllrk imar programrnrn 2013 yrlr drlimine ilave edilmesine oy birligi ile karar verildi.
1-5 Yrlhk imar programrnrn

a-Program numarast
:Ek
b-Baglangrg Tarihi
:01012013
c-Biti9 Tarihi
:31 122017
Toplam Maliyeti
:170450,00 TL
Senelere gdre yaprlacak iglerin bedel taksimatt
2013 yrh: 170.450,00 TL
2014 ylt: 2015 yl| 2016 yrh: 2017 ylt: 2-Yaprlacak iglere gOre odenekler

Kam

S:ra

No
1

Konusu
Kam ulagtrrma

170450,00 TL
Yeri

Yl::

llimiz Yrldrrrm Beyazrt lYunrLs Enrre;
Mahallesi, 17.O.1 pafta, '1260 ada, 1 parsel

2013

Bede:i(TL)

170450,00

GUNDEMiN 24. MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Yrldrrrm Beyazrt (yunus Emre) Mahallesi, 1g.O.lll pafta,1186 ada ile
Selimiye Caddesi arastnda bulunan 4 adet bodrumlu tek katlr binanrn kamulagitrma konusunun
mi.izakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmairndan ve yaprlan
mtizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz Merkez Yrldtrrm Beyazrt (yunus Emre) Mahallesinde 3194 Sayrlr lmar
Kanunuhun 18. IVladdesine g6re imar uygulamasr yaprlmrg, imar uygulamasr sonucunda 1g.o.lll
pafta, 1 186 ada ile Selimiye caddesi arasinda bulunan 4 Adet Bodruhlu Tek Kaflr Bina imar
yolunda kalmrgtrr.
s6z konusu binalafln bulundugu alanda yol daralmaktadrr. Ayrca bu brnalar, Bagaran sokaktan
gelen yagmur sularrnrn e0im nedeniyle 1186 adanrn bulundu!u alanda birikmesine sebep
oldugundan;
llimiz Merkez Yrldrrrm Beyazrt (yunus Emre) Mahalresi, 1g.o.lll pafta, 1186 ada ile
Selimiye Caddesi arastnda bulunan 4 Adet Bodrumlu Tek Kath Binanrn kamulaglrrma iglemlerinin
meclisimizce tespit edilen 6ncelik srralanna g6re yaprlmak 0zere 01.01.201 3-3i.12.2Oi2 tarihlerini
ノ

S
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kapsayan 6'nct 5 ytllrk imar programrnrn 2013 yrh dilimine ilave edilmesine oy birligi ile karar verildi.
1-5 Yrlhk imar programrnrn
IEk
a-Program numarasr
:01012013
b-BaSlangrg Tarihi
:31 122017
c-Biti9 Tarihi
:157076,91 TL
Toplam Maliyeti
Senelere g6re yaprlacak iglerin bedel taksimatr
20'13 yrh: 157.076,91 TL
2014 yil: 2015 ytlt: 20"16 yrlr: -

2017 yil: 2-Yaprlacak iglere g0re 6denekler
Kamulagttrma: 157.076,91 TL
ａ
ｒ

勁Ｎ

ｏ

1

Konusu

Yeri

Yll:

Kamulagtrrma

llimiz Yrldrnm Beyazrt (Yunus Emre) Mahallesi,
18.O.lll pafta, 1186 ada ile Selimiye Caddesi
arasrnda bulunan, imar uygulamasr sonucu yolda
kalan 4 adet Bodrumlu Tek Katlr Kaqir Bina

2013

Bede‖

157.076,91

TL

GUNDEMiN 25. MADDESiNiN:
Belediye igme suyu temini igin kullantlan dogal kaynak suyu konusunun muzakeresi
oldugunu belirten Meclis Bagkanl bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye igme suyu temini igin kullanrlan dooal kaynak suyunun Bursa Halk Sa$ltgt
Laboratuvannda yaptrrrlan analizlerinde alUminyum ve demir parametresinin (a$tr metallerin)
lnsani TUketim Amaqlr Sular Yonetmelik degerinin irzerinde oldu$u tespit edilmigtir.
AlUminyum ve demir degeri yiiksek olan bu suyun insan sa$lt!t agtstndan
olugturabileceoi za?dat gdz 6nUne alrndr$rnda bu suyu gebekede uzun strreli kullanmantn
mUmkUn olmadr$rnr dUgUnUlmektedir.

Bu noktada analizlerin kurumumuza ulagmasrndan sonra yaprlan aragtrrmalarda igme
suyundaki AlUminyum ve demir parametresinin arrtrlmasrnrn mirmkirn oldulu gor0lmUgtUr. Daha
sonrada bunun hangi yOntemle yaprlabileceli ve bunun maliyeti hakkrnda 6n gall$ma yaptlmtgtrr.
Bu durumda mevcut 2 gozlu ve toplam 200 m3 hacmindeki Belediye lgme suyu
depomuzun yanrna yaptrnlacak bir arrtma tesisi ile mevcut deponun '1 adet 100 m3 hacimli
gozunun artezyenden gelen ham su deposu olarak kullanrlmasr, buradan antma tesisine su temin
edilmesi ve antma tesisinden grkan suyun deponun di$er 100 m3 hacmindeki g6z0nde biriktirilerek
bu gozunde antrlmrg su deposu olarak kullanrlmasr ve bu gekilde artttlan suyun antrlmrg su
deposundan qebekeye temin edilmesi dtrgunUldUlUnden bu konuda yaprlacak olan galtgmalarda
Belediye Bagkanr Mustafa lqR'ya ve Belediye Encumenine yetki verilmesine oy birligi ile karar
verildi.

GUNDEMiN 26. MADDESiNiN:
Qok amaglr spor kompleksinin (Atlr spor tesisleri) tasarruf geklinin belirlenmesi
konusunun mttzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 02.10.2009 tarih ve 420 sayrh kararr ile on yrl sUreligine TUrkiye
Geleneksel Spor Dallan Federasyonu Bagkanhgrna tahsis edilmesi igin Belediye Encumenine yetki
verildikten sonra Belediye EncUmenimizin 08.10.2009 tarih ve 1753 sayrh karan ile bedelsiz olarak
tahsis edilen ve Belediye Meclisimizin 03.04.2012 tarih ve 193 saytlt karart ile, Protokol
hUkUmlerinin yerine getirilmedi$inden dolayr tahsisi iptal edilen Mulkiyeti Belediyemize ait, ilimiz,
Tavganlr Yolu Uzerinde bulunan Qok Amagh Spor Kompleksi (Atlr Spor Tesisleri) ile ilgili olarak;
TUrkiye Geleneksel Spor Dallan Federasyonu Bagkanh!r 20.02.2013 tarih ve 62 sayrlt
yazrlarrnda; Federasyonlarrnca lktisadi lgletme kurulaca$rnr ve bu baolamda;
Yeterli sayrda At alrmrnrn yaprlmasr,
Spor Okullarr agrlmasr,
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Tesislerin Engel‖ Vatanda§ lara ucretsiz ku‖ andlrllmasl,

Tesislenn baklml,onamml,temizlik,guven‖

k vb hizmeJenn saOlanmas:,

￨lave Ahlrlar ve Sosyal Tesislerin yapllmasl‖

e ilg‖

i Odenek temini ve gerekebilecek i,

ve i,lenllerin saolanmaSl 19in girl§ inllerde bulunuirnaslnin Federasyonlarinca saolanaca1lnl ayrica

tesisler n Belediyemizce ortakla§ a ku‖ anmak kaydl‖ e sOz konusu yerin tekrar kend‖ erine bedelsiz
olarak on ylllloina tahsis ed‖ mesi yё nundekitalepleriincelenmi§ olupl

5393 SayIII Kanuniun 75 maddesine islnaden,ortak hizmet prolesi kapsamlnda
kullanllmak Ozere yapacaklatt faal ye‖ erde,o威 ak prolelerde kullanllmak,tesisin hertu‖ O baklm,
onarlm,tamir ve tad‖ at masranarlnin kend‖ eri taraflndan kar,￨lanmasl kaydl‖ e Turkiye celeneksel
Spor Dallan Federasyonu Baskan1lo1 10 yl‖ lo na ucretsiz ku‖ anlm hakkl ve雨 lmesine:
Yapacaklarl ek imala‖ arda Belediye Encumenrne prOlelerini sunarak gerekllizinleri
almalarlna ve bu konularla ilg‖ i gerekli anlasma,protokol,sOzle,me ve,artnamelerin hazlrlanmasl,

imzalanmasi,vb konularda Belediye Ba§ kanl Mustafa lcÀya ve Belediye Encumenine yetki
venlmesine oy b「 ￨lolile karar venldi

GUNDEMIN 27.MADDESIN:N:
Ok9u Maha‖ esi,3 pafta,2496 parsel bOlgesinde irnar planl yaplml,konusunun
mozakeresi oldugunu bellrten Mecls Ba,kanl bu konudaki yazl‖ e komisyon raporunun okunmaslndan,
slayt Ozerinde gosterilerek bilgi verilrnesinden,yapllan a91klama ve muzakerelerden sonra konuyu oya
sundu vei
l‖ miz,merkez,Ok9u Maha‖
esi,3 pafta,2496 parsel b01gesinde imar planl yaplml,
muracaati incelennnl,olup:

Ok9u Maha‖ esi,3 pafta,2496 parsel b01ges nde Huseyin YOce Sanat Gale面
alan dlzenlenmesine yonelik uygulama imar planlnln 3194 Sav:!l Kanunu'nun 8ノ

si lelandll

b maddesi uvarinca

onavlanmaslna:
Parseldeki binanln bak!nl:,onannnl,ya§ atllrnasl,tasarruf sek‖ nin be‖ rlenmesi v b

§lemlenn yapllmasli9in,Belediye Ba§ kanl Mustafa lcA'ya ve Belediye Encumenrne yetki
ve口 lmesine oy biniOille karar ve面

ldi

GUNDEM:N28.MADDES!NIN:
Parmako「en Maha‖ esinde,Belediye Meclisinn zin 02 03 2012 tarih ve 98 saylll karari‖ e
onaylanan 3 ve 4 Toplu Konut Alanlnln Batlslndaki 1/5000 Nazlm lmar Planinda 452 058,05m2'lik
alan i9in Kamu Yaran Konusunun mozakeresi olduounu be‖ rten Mec‖ s Ba,kanl bu konudaki yazlile
komisyon rap。「unun okunmaslndan,slayt uzennde gё ste口 lerek bilgi ve百 lmesinden,yapllan a91klama

ve muzake鶴

躍 認亀 器:I::Ⅷ :活 ieJttξ「
I:β

:/躙 記鼎踊
』
詈

h98 sa郷

∬

kararlyla onaylanan,3 Ve 4 Toplu Konut/ヽ lanlnln l
W羊
11魚
452058,05M2'‖ k alan i9in Kamu Yararl moracaatlincelenmi,olupl
SOz konusu alan Parmakё ren Maha‖ esi 3 Ve 4 Toplu Konut Alanlarlnln batislnda Konut―

Kentsel sosyal Teknik Altyapl Alanl olarak planianml§ ‖r Kenlmizin Uydukent alanl guney kesiminde
Uydukent planlari‖ e butonle§ ik bOlgeyi olusturmaktadl「 Yapllan yatl「 Inllarla ve 9allomalarla nufus
artl§ l olacaё lndani bu b61gede gelecek nOfus i9in barlnma,kentse卜 sosyalteknik altyapi imkanlarl i9in
imar planl hazl‖ anml,I「

￨I Glda Tanm ve HayvancIllk Mldu‖ 10unon 19 o2 2013 ta‖ h yazlsl etud ed‖ mi。 lr Bu
duzenlemele「 insan,toplum ve 9evre‖ iskilerinde dengeyi bozucu nite‖ kte deo‖ dir,ekOnomik ve sagllk
bakinnlndan toplum lehine sonu91arl vardlr Be‖ rt‖ en tesis ve duzenlemelerin yapllmasindan sonra,
ekololik yonden olumsuz etkisinin olmayacaoi Ve toplumsal kaylplar baklmlndan toplum aleyhine
sonu91ar doourmayacagl,aksine sosyal yonden halkin refah seviyesini artiracaglndan yapl acak
9al§ malartoplum lehine olacaktl「 Yapllacak 9al,malarda kamu yarari bulunmaktadl「

Bu nedenlerlel Parmakoren Maha‖ esi1 1 593,1594,1595,1596,1597,1598,1599,1600,

1601,1602,1603,1604,1605,1606,1607,1608,1609,1610,1611,1612,1653,1654,1655,2237,
2238,2239,2240,2241,2242,2243,2244,2245,2246,2247,2248,2257,2258,2260,2261,2262,
2263,2264,2265,2266,226712268,2269,2270,2271,2272,2273,2274,2275,2276,2277,2278,
2279,2280,2281,2282,2283,2284,2285,2298,2315,2316,2317,2318,2319,2320,2321,2322,
2323,2324,2325,2326,2328,2329,2330,2332,2333,2356,2357,2358,2359,2360,2381,2383,
2384,2385,2386,23871 2392,2393,2394,2395,2396.2397,2398,2399,240012401,2402,2403,
2404,2405,2406,2407,2412,2414,2415,2416,2417,2418,2436,2472,2473,2474,2475,2476,
2477,2490,3107,3111,3112,3113,3123,3124,3127,3131,3132,3133,3134,3137,3147,3148,
3155,3157,3158,3159,3168,3169,3170,3171,3172,3228,3229,3235,3236,3237,3294,3295,
3296,3310,3311,3312,3313,3314,3337,3338,3339,334■ 3346,3347,3373,3374,3375,3376,
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3377 ,3378,3379, 3380, 3381 , 3382, 3394, 3395, 3396, 3422, 3423, 3442,3443,3444, 3445, 3446,
3447 , 3448, 3449, 3450, 34s5, 3456, 3460, 346'l , 3462, 3473, 347 4, 3479, 3480, 3484, 3485, 3497,

3498, 3499, 3500, 3501, 3535, 3536, 3537 nolu parselleri kapsayan toplam 452.058,05 M2'lik alanda;
Konut alanlan, Ticaret Alanlarr, Pazat alanla.t, Spor Tesisleri Alanlarr, Yol, Yegil alan, Resmi kurum
alanlan, Belediye Hizmet Alanlan, llkogretim Tesisleri alanlafl, Sosyo-Kulturel Tesisleri alanlafl, Saghk
Tesisleri alanlan, lbadet yerleri v.b kentsel sosyal-teknik altyapr alanlarrnrn yaprlabilmesi amacryla,
5403 sayrlr Toprak Koruma ve Arazi Kullantmt Kanunu'nun 13. Maddesinin (d) bendi geregince "Kamu
Yatan Karat" altnmastna oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 29. MADDESiNiN:
lnkoy Mahallesi Eskigehir Karayolundan Tokilere kadar ulagan 50 metrelik yolun
duzenlenmesine yonelik imar planr ve degigikligi konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclis
Bagkant bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt i-tzerinde gdsterilerek bilgi
verilmesinden, yaptlan agtklama ve mtizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, lnkdy Mahallesi Eskigehir Karayolundan Tokilere kadar ulagan 50
metrelik yolun duzenlenmesine ydnelik imar plant ve degigikli0i konusu gorugulmUg olup;
Qinigaz Do$algaz Dagrtrm Sanayi ve Ticaret A.9'nin 20.02.2013 tarih, KHT201310296 sayrlr dilekgeleri incelenmigtir. llgi dilekge de "lnk6y Mahallesinde, 22-N-2 pafta 5271
parsel numarah 412,25 m2'lik vana yerimiz ve 22-M-2 paftaya giren 8703,23 m2'lik A tipi bastng
dugurme ve olgum istasyonu ( RMS-A istasyon) alantmtz lmar Planrna gdre 50 m lik yol gUzergahr
igerisinde kalmrgtrr. Bahse konu olan yer UstU vana grubu ve RMS-A istasyonu Kutahya Merkezde
bulunan tirm konutlartn, fabrikalann ve Tavganh llgesinin gaz arzr sallamakta olmast nedeniyle, bu
tesislerin yerinin degigtirilmesi mumktrn gdrulmemektedir. Bu nedenle, sdz konusu tesislerimize
can ve mal gtrvenlioi agrsrndan belirlenmig olan yaklagma mesafeleri ile ilgili olarak, Botag Teknik
Emniyet ve Qevre Ydnetmeli0inde belirtilen kriterlere uyulmasr gerekmektedir. Diler f araftan ,22M-2 paftaya giren RMS-A srnrrlarr iginde BOTAg'a ait PIG istasyonlarr bulunmasr nedeniyle,
Botag'dan da g6rug aInmasr gerekmektedir." geklindedir.
lnkoy Mahallesi, Eskigehir Karayolundan Tokilere kadar uzanan lmar planrndaki 50
metrelik yolun Vana grubuna girmeyecek gekilde, gtineye dogru kaydrrrlmasl|, 5271nolu parselln
Dogalgaz vana grubu alanr olarak belirlenmesi, bu alan gevresinde kaydrfllan yol alant harig 50'9er
metre yapr yasaklt alanlann brrakrlmasr, yegil alan, yol, K.D.K.l.A larrnrn dUzenlenmesi, L Toki
Alanrnrn guney kesiminde kalan Botag Pig lstasyonunun belirlenmesi , gevresinde yapt yasaklt
alanlann ve yegil alanlarrn dUzenlenmesi, Dolalgaz Pig istasyonu ve A Tipi Basrng d0gUrme ve
dlgUm istasyonu (RMS-A) alanlarrnrn olugturulmasr, gevresinde yapr yasakh alanlar, yol alanlan,
yegil alanlann dUzenlenmesi y0nlerindeki lmar Planr ve imar planr degigikliginin 3194 Sayrtr
Kanun'un 8/b maddesi uvarrnca onaylanmasrna oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 30. MAooEsiNiN:
Frnansmanr Japonya Uluslar arasr lgbirligiAjansr (J ICA)tarafrndan kargrlanan ve lller
Bankasr A.$.'ce yUr0tulen "Belediye Kanalizasyon gebeke ve Attksu Arrtma Tesislerinin
Geligtirilmesi Projesi" konusunun mtlzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konudaki
yaztnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Finansmant Japonya Uluslararasr lgbirligi Ajansr (JICA) taraflndan kargrlanan ve lller
Bankasr A. 9.'ce yurutulen "Belediye Kanalizasyon $ebeke ve Attksu Antma Tesislerinin
Geligtirilmesi Projesi" kapsamrnda;
Yoncah, Yoncal Termal Kent, llrca ve Universite alantnt igine alan 08.07.20'l 'l Tarih
277 ve 278 Sayrlr Belediye Meclis Karan ile revizyon ve imar plant yaptmt igin karar alrnan
Uydukent alanlan ile KUtahya merkezde bulunan Yrldrrrm Beyazrt, Gaybi Efendi, Fatih ve
Cumhuriyet Mahalleleri bulunmaktadrr.
Proje ile ilgili olarak, yukanda bahsi gegen bolgelerde kanalizasyon kollektor,
toplaytctlan, gebeke hatlarr, terfi merkezleri, fosseptikler, Paket Atrksu Antma Tesisleri ile beraber
bu bdlgelerde yalmur suyu gebeke hatlarrnrn yaptmt bulunmaktadrr. Proje kapsamtnda bahsi
gegen bdlgelerde yaptlacak gegitli imalatlarrn Belediyemize ait mevcut atrksu hattarr ile kesigmesi
durumunda gerekli tedbirlerin Belediyemizce allnmasrna oy bidigi ile karar verildi.
GUNDEMiN 31. MADDESiNiN:
U0ur TURKMEN tarafrndan hazrrlanan "HISARLI AlLESl" Mustafa Hisarlr ile Hisarlr
Ahmet ve KUtahya T0rkirleri" adlr kitabrn bastrnlmasr konusunun muzakeresi oldugunu belirten
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Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;
Ugur TURKMEN tarafrndan hazrrlanan 'HISARLI AlLESl" Mustafa Hisarlt ile Hisarlr
Ahmet ve KUtahya TUrkuleri" adlt kitabtn bastrnlmast konusu incelenmig olup;
Konunun daha detayh incelenmek Uzere Tarih ve KUltur Komisvonu'na havale
edilmesine oy bili!i ile karar verildi.
GUNDEMiN 32. MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Servi Mahallesi 19 pafta,670 ada,44,45,49 ve 50 parselde Hilton
Otelinin arkasrnda bulunan 550,00 m2 lik yer ile ilgili Kosifler Oto Servis ve Tic.A.g.nin talebi
konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve
yaprlan mtJzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,
Belediye EncUmenimizin 26.03.2009 tarih ve 468 sayrlr Enc0men karan ile llimiz Servi
Mahallesi, 19 pafta,670 ada,44,45,49 ve 50 parselde bulunan 6 adet igyerinin kirasrnrn teslim
tarihinden baglamast kaydryla 3 yrllr$rna (toplamda 324 m2) m2 sinin 31.12.2009 tarihine kadar
ayltk 31 .-TLX m2 (toplamda 10.044.-TL) itzerinden diler yrllarrn kirasrnrn UFE oranrnda artrrmak
kaydryla Kosifler Oto Servis ve Ticaret A.9.'ne kiraya verilmigtir.
Kosifler Oto Servis ve Ticaret A.$.nin Bagkanlr0rmrza vermig oldugu 27 .02.2013Larih
ve 5831 kaytt nolu yazrlan ile 15.Mart.2O13 tarihinden itibaren baglayacak olan yeni kira d6nemi
igin kendilerinden altnan kira bedelinin, kiracrlardan topladrklafl 27.-fL.h2. olarak ve 6dedikleri
iqgaliye bedelininde 10.-TL./m2 olarak revize edilmesi y6nUndeki talepleri incelenmig olup;
Konunun daha detayh incelenmek tizere Belediye Meclisimizin 02.10.2012 larih ve
399 sayth karart ile olugturulan Kira Tespit Komisyonu'na havale edilmesine oy birliOi ile karar
verildi.
GUNDEMiN 33. MADDESiNiN:
Kutahya Belediyesi ile Ingaat Mirhendisleri Odasr KUtahya llTemsilciliOi arasrnda
31.10.2012 tarihinde imzalanan mesleki denetim ve teknik igbirli!i protokolunUn fesih edrlmesi
konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Kutahya Belediyesi ile lngaat Muhendisleri Odasr KUtahya llTemsilciligi arastnda
31.10.2012 tarihinde imzalanan "KUtahya Belediye Bagkanlrgr ile lngaat MUhendisleri Odast Kutahya
Temsilciligi Arasrnda Ortak Mesleki Denetim ve Teknik lgbirlisi ProtokolU" nUn fesih edilmesine
konusunun daha detayh incelenmek Uzere lmar ve Bavrndrrlk Komisyonu'na havale edilmesine oy
birligi ile karar verildr.
GUNDEMiN 34. MADDESiNiN:
2 adet koruklu arag alrmr ve bunun igin kredi saglanmasr,arag altmr ve borglanma ile ilgili
evraklarl imzalamak Uzere yetki verilmesi konusunun mtrzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanl

bu konudaki yaztntn okunmastndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Haztrlanan toplu tagrma sisteminin hafif rayh sistem yerine, troleybus hatttntn bizim
6lgegimizdeki iller igin uygun olaca!r belirlenmigtir.
Devamlt genigleme ve nUfus artrgr gosteren gehrimizin dogu ve batr istikametleri
arastnda kalan 1 nolu hat yaklagrk 22 km olup, aynr hat Uzerinde Dumluplnar Universitemizin
Germiyan Kamptrsu ve Evliya Qelebi yerlegkesi arasrnda baglangrg ve bitig noktastndadtr.
Universitemizin ilave bOlUmlerininde agrlmrg olmasr nedeniyle yolcu kapasitesini arttrdtOtndan;
01.06.2012 tarih ve 234 sayr| Toplu Tagrmada Revizyon Konulu Belediye Meclis Karan 41
TroleybUs Hattr uygulamast hususunda karar alrnmrgtrr. TroleybUs toplu tagtma sistemi ve ilk
deneme uygulamasr odalara ve kooperatiflere 31.10.2012 tarihinde bilgi verilmigtir.
31.10.2012 Tarih ve 1208-1209-1210 saytlt yazrlarrmrz ile KUtahya MinibUsguler, Servis
Araglarr ve Halk Otobusleri Esnaf Odasr Bagkanlrgr, Ticaret ve Sanayi Odasr BagkanlrOr, goforler
ve Otomobilciler Esnaf Odasr Bagkanh0rna gorug bildirmeleri igin yazr yazrlmrg olup, gorug
istenmigtir.
Sdz konusu meclis karan gereli uygulama projeleri ihale sureci 08.02.2013 tarihinde
(TroleybUs uygulama hattr projesi) baglatrlmrg olup, ihale sUreci sonunda Yaprm ihalesi
gergeklegtirilecektir.
O2.11.2012 tarih ve 482 sayrh Belediye Meclis kararrmrzrn ikinci paragrafrnda
S.S.Merkez Ozel Halk OtobUsleri Motorlu Tagryrcrlar Kooperatif Bagkanlrgr,nrn 21.10.2012
tarihinde yapmtg olduklan olaganustil Genel Kurul karannda toplam 4 adet Euro 5 ozellikli
ozurluye uygun ve qevreci araglarrn ahnmasr ve bu ara$ann 2 adedinin 31.12.2012 tarihine kadar
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hatta sokulmasr konusunda karar alrnmrg
geligme saglanamadrgtndan;

",.j1;),

ralmen 28.02.2013 tarihi itibariyte henuz bir

Meclis kararlmlz geregi soz konusu Kooperatif Bagkanltgt'ntn taahhUdUnU yerine
getirmesi igin 01 .03.2013 tarih ve 1 32 sayrh meclis karannrn yururluge girdigi tarihten itibaren 1 ay sure

verilmesine, 1 aylrk sure sonunda verilen taahhudunU yerine getiimemesi halinde A-i hjttrnda
gahstrfllmak uzere, 01.06.2012 tarih ve 234 sayrh karar ile Belediye Bagkanr Mustafa lgA,ya ve
Encumen'e verilen yetki geregi Troleybtrs hattrnda galrgacak tioleybUslerin, hatta gilrgmaya
baglayrncaya kadar gegecek suregte, gerek yogunlagan yoicu kapasitesini azaltmak, geiekie hat
uzerinde bulunan 12 adet duraklann igleyigi ve olugabilecek olumsuzluklan Onceden yagayarak tespit
etmek amacryla, 5378 sayrh Oztlrluler Kanunu'nun gegici 3. maddesine ve Avrupa normlanna uygun
Enerji verimliligi ne sahip Euro 5 Ozelligine sahip 2 adet 18 metrelik Kdruklg Toplu Tagrma aracr
ahnmasrna;

Bijtge ve Muhasebe Yonetmeligine gdre 2013 yrI T cetveline iglenmesine, 2013
performans programlna dahil edilmesine, yedek odenekten ilgili harcama kalemine aktarma
yapllmaslna ve.bununla ilgili lller Bankasr da dahil olmak 0zere alrnicak araglar igin ihtiyag duyulmasr
halinde Bankalardan veya Ozel Kuruluglardan gelecek tekliflerin degerli:ndirilerek 'en ekonomik
kosullan saglayan Bankadan 3.000.000.-TL. ya kadar kredi kullanrlmasrna-;
4734 Sayll Kamu lhale Kanunu'na g6re ihaleye grkrlmasrna;

Ve benzeri konularda sozlegme, protokol, gartname ve gerekli yaztgmalafl
hazrrlamak,yapmak ve imzalamak igin Belediye Bagkanr Mustafa lqA'ya ve Beiediye Encgmeni,ne
yetki verilmesine:
proiesi kaosamrnda Halk OtobUs lgletmelerinin Onerileri dodrultusunda:
!lvoulama
Mevcut arag saylslnt, mevcut kapasiteyi artrrmamak ve OegigirnOen Oncesi ve Oegigim
sonrast ara9 sayrstnr egit tutmak Uzere;
12 Adet( 18 m.lik '130 kigilik dizet k6r0ktu otobus)
18 Adet (18 m. '130 kiqitik Etektrikli) TroteybUs
93 Adet Midibus (51 kigitik) 7 m. segmenfli
1 1 3 Adet Midibus (45 kigi) 7 m. segmenfli aragtar,
Yeni lvlahalle olup mucavir alan stnrrlanmrza dahil olan eski koylerimizde kullantlmak
Uzere mevcut araglartn doluluk oranlannrn gok dUgUk olmast nedeniyle 51 aiaghk bir minibijs (14
kigilik) lerin verimlilik agrstndan hizmete alrnmasrna;
Bu konularda gehrimizdeki hatlann yeniden diizenlenerek galtgma kogullan yattlm
bedelleri, yolcu sayllart vb.dikkate alrnarak E-Kent Odeme Sistemleri Tekn-oloii ve TicA.g. K'utahya
$ubesin'den allnan hakediglerin 3 bdlUm olarak duzenlenerek kendi iginde rotasyonlj gatrgmif
suretiyle 3 ayrr havuzda toplanmastnai
1 Havuzda 14 kigilik minibUsler 51 adet,
2.Havuzda 4 tane K0tahya Belediyesinin aracr dahil 7.70 m. segmentindeki tUm araglar,
3.Havuzda 18 tane18 m. Troleybtis,l2 tane 18 m.lik korU[li.i dizet (euro 5 oie ikli)
otobUsUn havuzlara aynlmastna,(Oncelikle alrnacak 2 adet kOrUklil otobUs)
galtgmalann yaptlmasr igin E-Kent Odeme Sistemleri Teknoloji ve Tic.A.g.
- . Bu konularda
KUtahya $ubesince
Haziran 2013 Tarihine kadar yazrlrmlarrn ve gerekli galrgmalann yiprtmasr igin
talimat verilmesine,
Yukarlda allnan kararlann uygulamasrnda Belediye Bagkant Mustafa IQA'ya ve Belediye
Enctlmeni'ne yetki verilmesine oy birli!i ile karar verildi.
GUNoEMiN 35, MADoEsiNiN:
"S" plaka tahsisinin durdurulmast, "S" plakanrn yeniden verilmesi ve,,S,,plaka tahsisinin
iptali konusunun muzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmastndan ve

yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
01.09,2009/386 Say. Meclis Kararr ile kabut editerek yUri.rrliJge giren Umum Servis
Araglan Hizmet Yonetmeligi kapsamrnda 2o11ytt baglangrcrna kadar 32g Alet "s" plaka tahsisi
yaptlmtg olup; olugan ihtiyaglar nedeni ile 01 .03.201 1 tarih ve 1 10 saytlt Belediye Meclis Karan altnarak
ytinetmelik degigtirilmig gergek veya tuzel kigiliklerin servis igi yapmak tizere "S" plakasrnr taahhtit
ederek 6zel veya kamu nezdinde ihale kazandrsrnr belgeleyerek Belediyeye "s" plaka almak igin
muracaat eden kigilere 158 Adet "S" plaka tahsisi yaptlmtgtrr. Yazr ekinde'bulunan 22lo2t2\1t lad li
ydnetici Ozetinde '!" nlat<9 ihtiyaglannrn azaldrgr, tahsisi yaptlmtg personel servis araglan saytstnrn
fazla oldu$u bu nedenle "S" plaka tahsis iglemlerinin durdurulma!i belirtilerek tahsisi iapanmasrnrn
uygun olacaor onerilmigtir. Fazladan verilecek olan "s" plakalarrn il trafik yogunlugunu olumsuz
etkilemesi, ihtiyag fazlasr plakalartn bu meslegi icra eden igletmecilerin al'eyhine o-lmasr, artacak olan
servis araglannln denetiminde yaganacak srkrntrlar nedeniyle "S" plaka tahsislerinin durdurulmastnrn
uygun olacagt degerlendlrilerek;

/
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″
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Umum Servis Araglarr Hizmet Yonetmelioi Genel Yetki ve Karar baglt$t alttnda
bulunan 5-a)maddesinde "Ki.rtahya Belediyesi Servis Araclarrnrn sayrsrnr belirlemeye (tahdid
qetirmeye veya plaka izni verilmesini qecici olarak durdurmava) yetkilidir."
Ve Umum Servis Araglarr Hizmet Y6netmeli0i 3. boltrm Faaliyetten Men Cezasr Servis
Aracr Ozel lzin Belgesi ve "S" Plakanrn iptali baghgr altrnda ki 15-c maddesinde de "c) Y6netmelik
kapsamrndaki oercek veva tuzel kisiliklerin " Ozel lzin Belgesi" ni. Ozel lzin Belgesi basvuru
tarihinden sonraki 6 av icinde venilememesi ve bu kisiliklerin yrl icinde 6 av bovunca faaliyet
o6stermediklerinin tespit edilmesi halinde Belediye tarafrndan isletmecilere ihtar vaztst tebli0 edilir.
Teblig tarihinden sonra yrlrn sonuna kadar faalivette bulundudunu gdsteren belgeleri (Maliveden
ahnacak faaliveti oosterir vazr. fatura vs.) yazrh olarak ispat edemeven isletmecilerin "S" olakasr
Belediye EncUmeni kararrvla iptal edilir. "S" plakasr iotal edilen kisiler Belediyeden herhangi bir
hak taleo edemez. (Ek: 01/05/201 1-1 1 0 Say. Mec. Kar. )" denildi!inden;
S Plakalann sayrsrnrn 492'de durdurulmasrna;
S plaka almrg gergek ve tiizel kigilerin faaliyette olmayanlann tespit edilerek
yukandaki ydnetmelik maddelerinin uygulanmasrna,
lptal edilen S plakalann Belediyemizin tasarrufunda degerlendirilmesine oy birligi ile
karar verildi.
GUNDEMiN 36. MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Bolcek Mahallesi, 21.L.4 pafta, 4293 parselde imar planr degigikligi
konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun
okunmasrndan, slayt iizerinde gosterilerek bilgi verilmesinden, yaprlan agrklama ve mUzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Bolcek Mahallesi, 21.L.4 palta, 4293 parselde imar planr de$igikligi,
mirracaatr incelenmig olup;
28.02.2013 tarih, 1348 kayrt nolu dilekge ettld edilmigtir. B6lcek Mahallesi, 21.L.4
pafta,4293 parsel alanrnda, ldari (Ktrtahya Belediyesi, Fen lgleri, Su ve Kanalizasyon v.b
MirdUrl0kleri ) Tesisleri le.jandl sahanrn, KUgUk Sanayi Sitesi ( qini lmalatgrlart Sitesi) Hmax: 8.00
metre (2 KAT) lejandh sahaya donugturulmesi, guney kesimdeki bdlgede KUqUk Sanayi Sitesi
( Qini lmalatgrlarr Sitesi) ne ait plan notlarrnrn aynen aktanlmasr, yonlerindeki imar planr
de$igikli!inin 3194 Sayrlr Kanun'un 8/b maddesi uyannca onaylanmasrna oy birli$i ile karar verildi.
GUNDEMiN 37. MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 01.02.2013|arih,74 sayrlr kararryla nazrm imar planr yaprlan,
Alayunt Mahallesi, Tarrma Dayah Hayvancrhk (manda) lhtisas O.S.B de mUtegebbis heyetinin
olugturulmasr ve hazrrlanan proje konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu
konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden,
yaprlan aglklama ve mtizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 01.02.2013 tatih,74 sayrl kararryla nazrm imar planr yaprlan,
Alayunt Mahallesi, Tarrma Dayalr Hayvancrlrk (manda) lhtisas O.S.B de miitegebbis heyetinin
olugturulmasr ve hazrrlanan proje konusu incelenmig olup;
KUtahya Belediyesi, ilgili Kurum ve Kuruluglar, ilgili Odalar ortaklr!r ile kurulacak olan
KUtahya Alayunt Mahallesi, Tarrma Dayah Hayvancrlk (manda) lhtisas O.S.B de mutegebbis
heyetinde Belediyemizin en az o/o 30 hisse oranrnda temsil edilmesine, KUtahya Alayunt Mahallesi,
Taflma Dayalr Hayvancrlrk (manda) lhtisas O.S.B de mUtegebbis heyetinde Belediyemizi Belediye
Bagkanr Mustafa lqA nrn temsil etmesine, proje hazrrlanmasrna, bu konularda gerekli s6zle9me,
protokol, anlagma, hisse oranrnrn arttrnlmasr v.b gibi konularda Belediye Bagkanr Mustafa lQAya
ve Belediye Enc0menine yetki verilmesine oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 38. MADDESiNiN:
llimiz 30 A0ustos llkogretim Okulu 6n0nde duzenleme yaprlmasr konusunun
muzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun
okunmasrndan, slayt tizerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden, yaprlan agrklama ve mUzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, 30 Agustos llkdgretim okulu 6nu dUzenlenmesi konusu gorUgulmUg
olup;

Cumhuriyet Caddesi-Sevgi yolunda yaprlan yayalagtrrma dUzenlemesinin Ulu
Camiye kadar devamhhgrnrn saglanmasr agrsrndan 30 Agustos llkokulu ile yol arasrnda kalan
kesimde Belediyemiz tarafrndan bUfeler, Atm'ler vb. fonksiyonlan da igeren duzenlemenin
yaprlmasrna oy birligi ile karar verildi.
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PAZAR YERLERi,BAK:M ONARIM VE DOZENLEME CiDERLERiNE KAT:LiM OCRETi
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IN EDlNDiCI YERLER lolN:

tahsiste tek kattllm ucreti olarak

2160,00‑TL

2-. DEVIR ALMAK SURETI ILE YER EDINENLER, BU YERLER KENDILERINE
TAHSIL EDILDIGINDE BIR
DEFAYA MAHSUS OLMAK UZERE
..
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Pazartesi
Merkez

-

Salt (L.H.p. - YDoga-n ve E. Qelebi mahalleleri) pazar yerleri igin
rmba - Cumartesi gazarye )
c‐ ‐Pe「 §
embe―
Efendi mahallesi) pazaryederi igin ocreti ayrr ayfl Oder

650,00‐ TL

nin tamamland101nl belirten Meclis Ba§ kani alinan kara‖ ann hayl‖

uyelere ve misafirlere

Ｐ Ｋ
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olmasrnt

435,00‑TL
970,00‑TL

edip oturumu kapattt.
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