
BELED|YE MECL|S TOPLANTISINA AiT KARAR 6ZETi

Belediye Meclisimiz 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagrdaki
gundem maddelerini gdrugmek Uzere 5. d6nem 2. olagan toplantrsrnr 0110212013 CUMA gi..inu Saat:
19.00'da Belediye Bagkanr Mustafa IQA'nrn Bagkanhgrnda Belediye KUltUr Sarayr Meclis Salonunda,
UYCIETdEN;1-NEJAT OZTURAN,2-H.OGUZ SEQEN,3.HALIL TOKLU,4- SULEYMAN QIMENLER,
s-AYNUR KOQUK MERCAN, 6-lSMA|L BA9B9NAR, 7-SERHAN DAYANQ,S-UMMUHAN $APgr,
9-SULEYMAN MALTA$, 1o-AyLlN GIRGIN ocuz, 1'r-NECATI KAYMAK, 12-MEHMET CELAL
DALKTLTQ, 13-ALl ALPER OLGUN, 14-ERCAN oZgtNAR, 1s-MEHMET BACAC|, 16-HALIT O6UZ
ATA[(CN, lT.SEBAHATTIN CEYHUN, ,I8-ABDULLAH USTALAR,,I9-HASAN BASRI HURATA,
2O-FARUK OZLEBLEBICI, 2,I.HARUN OZTULUM, 22-EROL ALPERTURK, 23-HASAN HUSEYIN
SELV|,24-ILHAN TOPAL'rn igtirakleri ile yaptr.

Qo$unlugun bulundu$unu belirten Meclis Bagkanr oturumu aqtr.

lzin dilekgesi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr,Meclis Uyelerindenl -Hilmi Mithat
DELEN, 2-Banu AKALINOGLU, 3-Yrlmaz TOKERIM' in izin dilekgeledni okudu ve izinli sayrlrp
sayrlmamalarrnr oya sundu ve izinli sayrlmalarrna oy birli!i ile karar verildi.

Meclis Bagkanr gUndeme ilave edilmesi istenilen onergeler oldu$unu belirterek,
6nergeleri tek tek okudu ve;

-2464 Sayrh Belediye Gelirleri kanununun 86. maddesindeki degigiklik,
-KUtahya $eker Fabrikasrnrn EndUstriyel Atrksulann Belediyemiz Kanalizasyon

$ebekesine Degarj edilebilmesi,
-Osman Gazi Mahallesi KUtahya Qini ve Seramik imalatgrlarr kuguk sanayi sitesi

igerisinde isimsiz bulunan sokaklara isim verilmesi,
-Belediyemiz mucavir alanr igerisine sonradan giren bolgelerdeki i9 yerlerine ll Ozel

ldaresince diizenlenen lgyeri Agma ve Qalrgma Ruhsatlarrnrn Belediyemiz ruhsatlarrnrn aynr olmasr,
-llimiz, merkez, Lala Hilseyin Paga Mahallesi 22O ada,22,26,88,89, 93 parsel numaralr

tagrnmazlafl n kamulagtrnlmasr,
-Turkiye Turizm Stratejiisi Eylem Planr igerisinde yer alan Kentsel Olgekte Markalagma

Stratejisi kapsamrnda zengin, kulturel ve dogal deoerlere sahip ilimizin tantttmtnt yapmak Uzere
Almanya'nrn Berlin $ehrine gOrevlendirilme,

-llimizde bulunan binalann depreme dayanrm testlerinin yaprlmasr ile ilgili protokol,
-l I im iz, merkez, Enne, l23c22c pafta, 3694, 3695, 2862, 2863, 2864, 287 2, 2885

parseller b6lgesi ve Yoncal, 3 pafta, 226 parselin do$usunda imar planr degigiklili,
-Belediye Meclisimizin 02.10.2012 tarih ve 4"16 sayrlr karan ile onaylanan Yoncal, 12

pafta, 1 183 parselde yapilan 2272 nolu imar planr deligikliginin iptat edilmesi,
-Belediye Meclisimizin 04.09.20121375, 02.11.20121462 tarih ve sayrh kararlarr ile

onaylanan Lala HUseyin Paga Mahallesi, 83 pafta,623 ada, 126-127-169 parsellerde yaprlan 2268
nolu imar planr de!igikliginin iptal edilmesi,

-Belediye Meclisimizin 02.11.2012 tarih ve 454 sayrh kararr ile onaylanan Alipaga
Mahallesi, 6 pafta, 69 ada, 2 parselde yaprlan 2280 nolu imar planr degigikligine askr sUresi
dahilinde yaprlan itirazrn degerlendirilmesi,

-llimiz, merkez, Lala Htrseyin Paga ve Bdlcek Mahallesi,20.L.1,21.L.1-24 paftalarda,
qamhca Yolu ile Tavganlt Yolu arastnda, kanal alanlnln da dahil oldugu 50 metrelik yol
dUzenlenmesine y6nelik imar planr de!igikligi,

-Belediye Meclisimizin 04.01.2013 tarih 48 sayrh kararryla onaylanan Yrldrrrm Beyazrt
mahallesi 130 pafta 763 adada onaylanan lmar planr degigiklili,

-llimiz, merkez, Qalca Mahallesi 25-0-l-ll-26-0 pafta 2526 parsel,4 patta 247 4
parsellerde lmar planr degigikligi,

-llimiz, merkez, Saray Mahallesi, 4 pafta, 24 ada,8 nolu parsel alanrnda imar planl
degi$ikli0i,

-S.S. Qiniciler Qargrsr toplu ig yerleri kooperatifi ile Belediyemiz arasrndaki borg -
alacak iligkisinin sonugland rrrlmasr igin Belediye Encirmenine ve Belediye Bagkanr Mustafa IQA'ya
yetki verilmesi,

-BOlcek Mahallesi agaglandrnlacak alanda, konut alanr dUzenlenmesine iligkin imar
planr degigikligi,

-Kumart Mahallesi 3399 ada { nolu parsel alantntn do$u
planr yaprmr, 
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-KUtahya Belediye Spor KulUbUmUze, Belediyemiz butgesinden 0denek ayrrlmasr,
-Belediyemiz uhdesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Akkent Toki

Mahallesi, Siner Mahallesi, Krrgrlh Mahallesi, Alayunt Mahallesi ve lnk6y Mahallesinde bulunan
Sosyo-KUlturel merkezlerin KUtahya Tahsil Qa$rndaki Talebelere Yardrm Derne$i Bagkanh!rna
tahsisi konularrnrn gUndeme ahnmalarrna oy birligi ile karar verildi.

Srrasryla gi.rndem maddelerine gegildi ve;

GUNDEM|N 1. MADDESiN|N:
Sdzlegmeli Personel Ucret tespiti konusunun milzakeresi, oldugunu belirten Meclis

Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 4g'uncu maddesinin 3.frkrasr;

"Sdzlegmeli olarak istihdam edileceklere ddenecek net acret, sdz konusu kadro
unvant igin biinci derecenin birinci kademesi esas alnmak suretiyle 657 sayfu Devlet Memularr
Kanununa gdre tespit edilecek her tillii 1demeler toplamtnrn net tutannn yiizde 25 (% 25)
fazlasrm gegmemek Azere belediye meclisi karanyla belifleni. Genel hiikAmlere gdre bhinci
dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanlan igin ise o kadro unvarundan ihdas yap mry en
ylksek kadro derecesinin birinci kademesi esas ahnrr ve yap acak 5demenin azami tutart
yukanda belirtilen usule g1re tespit olunul' gere!ince;

2013 yrlnda da galqtrnlmaya devam edilmesi uygun g6rulen ve EK'te belirtilen yaptr!r
igler dikkate ahnarak Arkeolog Mehmet ZENCI'nin ve Programcr Ramazan KURU'nun 2013 yrh

itibariyle Maliye Bakanhgr Butge ve Mali Kontrol Genel Mudurlugu'nun 20'13/2 srra no'lu
Genelgesinde belirtilen Ucret tavanrnr agmamak kaydryla, 01 .01 .2013 tarihinden gegerli olmak
Uzere Ucretinin tavan tutanndan belirlenebilmesi igin Ekli Cetvelde sunulan Tam Zamanh
Sozlegmeli Personel Ucret Tespit Cetvelinin onaylanmasrna oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN 2. MADDESiNiN:
Disiplin Amirleri Yonetmeliginin 3.maddesinde yer alan Disiplin Amirleri Qizelgesinin

Belediyemizin de!igen yaprsrna gdre yeniden dUzenlenmesi konusunun mUzakeresi, oldu$unu
belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan m0zakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

O4.11.2008 tarih ve 370 sayrh Meclis Karan ile kabul edilen ve yurtlrluoe giren Disiplin
Amirleri Y6netmeli$i'nin 3 Maddesinde belirtilen ve Belediyemizin de!i9en yaprsrna gdre yeniden
dUzenlenerek ekte sunulan Disiplin Amirleri Qizelgesi'nin aynen kabulune oy birlisi ile karar verildi.

GUNDEMiN 3. MADDES|NIN:
Ttbbi Bitkiler Aragtrrma Merkezindeki laboratuar ve kozmetik 0retim yerinin tahsisi ve

burada 9alt9an, biyolog, kimyager, trbbi bitkiler teknikerlerinin gdrevlendirilmesi konusunun muzakeresi
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrntn okunmaslndan ve yaprlan muzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz Park ve Bahgeler Mudurlugii tarafrndan Trbbi Bitkilerin iiretimi ve bolgemize
adaptasyon ile ilgili oldukga bagarrlr gahgmalar yapmrg olup,Ttbbi Bitkilerin iiretimi konusunda
bdlgemizde uygun ve kaliteli verim aLnabilecegi bizzat uygulamalt olarak tespit edilmigtir.

Bunun tizerine zafer Kalkrnma Ajansrnrn destekleriyle Belediyemiz taraftndan bir fizibilite
gahgmasr yaptlmtgttr. Bu gahgma sonucunda elde edilen verilerin rgrgrnda Trbbi ve Aromatik
Bitkilerden; kozmetik, ilag ve grda takviyesi gibi UrUnlerin Uretitebitecegi geklindedir.

Ancak yattrtm yaptldrktan sonra hem sosyal bir sorumluluk Ustlenebilen hemde ticaretin
kurallarrna g6re hareket kabiliyeti olan Belediyemizin %80 hissesine sahip oldugu Simpag eliyle
yiirtrtulmesi daha uygun olacagtndan;

Bu galtgmalartn sonucu olarak llimizin yeni bir sanayi dalrnda mihenk tagt olabilecek
gahgmalann pilot 0lgekte tesisin Belediyemizce yaptlarak baglayabilmesi i9in, yerel ekonomik
kalktnmaya rehber olmak amacr ile Trbbi Bitkiler Aragtrrma Merkezindeki laboratuvar ve kozmetik
Uretim yerinin SIMPAS A.g.'ne tahsisine;

Belediye B0nyesindeki biyolog, kimyager, trbbi bitkiler teknikerlerinin
gdrevlendirilmelerine;

imzalamaya vb.Bu konularla ilgili gerekli protokol, sozlegme, antlagma haztrlamaya,
konularda Belediye Bagkanr Mustafa lQl'ya ve Belediye Encumeni'ne yetki K}IilA
karar verildi
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GUNDEM|N 4. MADDES|N|N' 
(.)

Limoges Belediyesi'nin 6nderliginde baglatrlan Avrupa Seramik Sehirleri $ebekesi
(UNIC) seramik alanrnda onemli yere sahip gehirlerin birlegmesi yonundeki talebi konusunun
muzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yaztntn okunmastndan ve yaptlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Drgigleri Bakanh$r Kultur lgleri Genel MUdUr Yardtmctlt$t'ntn 15.01 .2013 tarih ve
227 94424-424.54-201 312329054 sayrl r yazrlarr nda;

Limoges Belediyesi 6nderliginde baglatrlan Avrupa Seramik $ehirleri Sebekesi (UNIC)
seramik alanrnda 6nemli yere sahip gehirleri birtegtirmeyi tin gdren bir proje olup, lspanya'dan Sevilla
ve Castellon, Hollanda'dan Detft, ltalya'dan Faenza, Romanya'dan Cluj'un projede yer aldrklan, UNIC
gergevesinde seramik alanrnda belli baglr gehirleri kapsayan "Avrupa Seramik Yolu" ve'Dilnya
Seramik Yolu" olusturmaya galrgtrklannr belirtmektedirler.

UNIC'e katrlan Belediye Bagkanlannrn toplantrlaflnr genel kurul formattnda yapmakta
olup bu toplanttlann Bagkanllgr Limoges Belediye Bagkanr tarafrndan deruhte edildi$i, bu meyanda
tematik komisyonlann da bulundugu ve iiye Belediyelerin yrllrk 2500 Avro katrhm ucreti Odedikleri
belirtilmektedir.

Aynca Ulkemizde lznik Qini Vakfrnrn UNIC ijyesi oldu$u, proje gergevesinde belediyeler
taraftndan yaptlmast gereken galgmalar nedeniyle seramik alanrnda tanrnmtg Belediyelerimiz
tarafrndan da UNIC'e katrhm beklediklerini vurgulamaktadtrlar.

Avrupa Seramik $ehirleri $ebekesi (UNIC)'ne oye olunmasrna, yrlhk Uyelik bedelinin
odenmesine ve ilyelikle ilgili gerekli tum konularda Belediye Bagkanl Mustafa lQn'ya ve Belediye
Encumeni'ne yetki verilmesine oy bidili ile karar verildi.

GUNDEMiN 5. MADDES|NiN:
LHP (Osmangazi)Mahallesi sol taraf 4.Etap (Eski Kiremit Fabrikasr) 2270 ada,46 pa.Sel

numaral 28.156,'13 m2 lik tagrnmaz ile tevhid ve parselasyon iglemleri tamamlandrkga di$er etaplarda
dahil olmak Uzere biituncul olarak hazrrlanan Kentsel Tasanm Projesi Vaziyet Planrnda ve 2+1 ve 3+1
ve 4+1 tipi konutlann projelerinde gosterildigi Sekilde, 2886 sayrlr yasanrn 36.maddesine kat kargtltgt
ihale yaprlmasr ve bu hususlarda yetki verilmesi konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis
Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan miizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03/11/2009 tarih 443 sayrlr ve 0210212010 tarih 82 sayrh karan ile imar
planrnrn 21 .L.ll-21.L.lll-21.1.|V paftalarrnda, llimiz LHP (Osmangazi) mahallesinde yaklagrk '14 hektarLk
olan "Kentsel D0nUiUm ve Geligim Alanr" olarak belirlenmig, ayflca belediye meclisimizin 0110312011
tarih ve 108 sayrh karan ile onaylanan lmar plan deoigikliginde 2270 ada bolgesindeki (Eski Kiremit
Fabrikasr ) alanrda bu alana dahil edilmigtir.

Belediyemizce kamulagtrrma iglemlerinin %95'i tamamlanan bu alanda bazr tagtnmazlann
mahkeme nezdinde kamulagtrrma iglemleri devam etmekte, bazr tagtnmaz malikleri ile de uzlagma
galtgmalart devam etmekte ve hazine hisselerinin Belediyemiz adtna sattg ile ilgili olarak yasal
mUracaatlar yaprlmtg sonu0landtrrlmasr beklenmektedir.

Bu alanlarla ilgili olarak Kentsel Tasarrm Projesi ile bu proje kapsamrnda, Mimari ve
Miihendislik Projelerinin temin edilmesi igi ihale edilmig ve uygulamaya esas projeler tamamlanmtgttr.
2+1,3+1ve 4+ l tipi bloklardan olugan konutlann yaptlabilmesi amactyla alanrn butunttnde
kamulagttrma iglemleri dikkate ahnarak parselleme ydntemiyle etaplandrrma yaptlmtg ve son olarak
bina yerle$imleri de buna gore belirlenmigtir.

LHP (Osmangazi) Mahallesi sol taraf 4.etap (Eski Kiremit Fabrikast) 2270 ada,46 parsel
numarah 28.156,'13 m2 lik tagrnmaz ile tevhid ve parselasyon iglemleri tamamlandrkga diger etaplarda
dahil olmak Uzere butuncul olarak hazrrlanan Kentsel Tasaflm Projesi Vaziyet Plantnda ve 2+'l ve 3+1
ve 4+1 tipi konutlann projelerinde gOsterildi$i gekilde, 2886 Sayrh Kanun'un 36. maddesi geregince Kat
Kargtltgt ihale yaprlmasr,sozlegme, protokol ve gartnamelerin hazrrlanmasr, imzalanmast vb. konularda
Belediye Bagkant Mustafa IQA'ya ve Beledlye Encumeni'ne yetki verilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMIN 6. MADDES|NiN:
Amatdr Spor KulUplerine yardrm yaprlmasr konusunun mirzakeresi oldu!unu belirten

Meclis Bagkant bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya
sundu vei

02.12.2011 Tarih ve 513 Sayrl Meclis kararryla olugturulan komisyonumuza
04.01.2013.tarih ve 53 Sayrh Meclis kararryla havale edilen KUtahya'mrzdaki Amatdr Spor
Kuluplerine maddi yardrm yaptlmasr talebi ilgili komisyonca incelenmig olup;
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5393 Saylll Belediyeler Kanunu:nun 14 maddesinin(a)flkrasl uyarinca:

Ktttahya'mlzltems‖ eden ve B01gesel AmatO「 ‖g'de mucadele eden 250 adet
sporcusu olan diё er spor branslarlnda da faaliyet gosteren Futbolda bu sene 3 1ige 9!kma

mucadelesinde iyi bir performans yakalayan Ktttahya Spor Kullbumttze 30 000 TLi
Yerel Amatёrligde rnocadele eden ve ekte be‖ rtilen 21 adet Aktif AmatOr SpOr

Kullplerimize ise kullp ba,lna 1 400 TL ver‖ mesine oy birlioiile karar veri:di

GONDEM:N7.MADDESiNiN:
Umum Servis Ara91am YOnetmelloinde deoi,iklik yapllmas:konusunun mlzakeresi

OlduOunu belirten Mec‖ s Baskanl bu konudaki yazlnln okunmasindan ve yapllan mOzakerelerden
sonra konuyu oya sundu vei

5393 Saylll Belediye Kanunun 15 maddesinin(P)flkras: “Kara,denlz,sυ  ve

demfryo′υ Jzerlnde力 er rJrlJ servls ve lο ρ′υ fa,′ ma ara9rarl〃 e raksl sayllarl′ ′,b″ef」cref ve

rarrFelerrr71 2aman Ve gJzerga力 rarrη′bellrleme`dυ rak ye″err〃e κarayo′t yot cadde,sο kaκ

meydar 1/e beη zerl yerrer」 zerrnde ara9 ρa″セyerlerrr′ lesρrf ermeκ ve 19rermeκ ●lerllrmeκ  1/eya

klraya vermett kaηυηrarlη be′ecrryerere veitt fraFrk duzenlemesわ jn gere“り
“

σ̈′bJ:Jη rsrerr

yυrarmeだ ' gereoinCe s plaka ba,vurularl surecinde ya,anan s:kintllarin azait!lmasl ve ara91arl

anzalanmlo S plaka sahiplennin maOdunyelnin gidenlmesi amaclyla ekte sunulani

01 09 2009 ta‖ h ve 386 Saylll Meclis Karar!‖ e kabul ed‖ ip yururlloe glren Umum

Servis Ara91an Hizmet YOnetmeliginde Degi§ ik‖ k Yapllmaslna Dar Yё netmelik Taslaolnin aynen
kabulune oy bir‖ Oi‖ e karar ver‖ di

GUNDEM:N8.MADDESIN:N:
02/12ノ201l tarih ve 491 say:ll Belediye Meclis kararlnin tekrar gorO,01rnesi

konusunun mOzakeresi olduounu belirten Mec‖s Ba,kani bu konudaki yaz:nln okunmaslndan ve
yap!lan mlzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei

S S Merkez Ozel Halk Otobusien Kooperatifi Ba§ kan1lo1 22/01ノ201 3 tarih ve

2012/1 04 sayll!yazllarlnda 02/12ノ201l tarih ve 491 say:ll Belediye Mec‖ sFmizin alnnl,olduou
kararda,yasaya uygun olrnamasl nedeniyle duzeltme yapllmasinl talep etmektedir

Kurttri辟↓日長|』悧|::璃1鷺粘着ヨ
iぜ

3留返編:認畿酬l糊‖継‖
m ve

Hakkindaki Kanunun l inci maddesinde Teledlyeler〃 e bυη′arlη kardJkrarr bl‖ ik,m」essese ve

Olermele4:ορ′υ ra,′mゎrzmerlerrr7de ma′ υι yaメ′,Oσrena bas′η krm旅 a々″′sa力Jple″″e rndlrrm

」酪胞T離鷹諸紫留躙 ″滉濫|:議b藤‰稽鞘 視朧 :需:ざ『11猟:施rdeη

節麟寵肌聯|{番暢:鶴鰐写滉脇‖淵χttR"∽ね
lrr77der7 υcretsfz οrarak yararra″ malarlrla,bυ

brreylerrr7 rerakaf971e″ ηeおe oze′ rsrmlerlne dtrzerlerrrmo bゎ jm karr′ verilmesι  beredlye ge″
rarrreslne ekleηmeslne ttrar verrrmofrr"

Fakat yukarlda bahse konu 4736 saylll kanunda Belediyeler rnalul,ya§ |:,Oorenci ve
bas:n kim‖ k karti sahiplerine toplu tasirnadan yararlanmalarli9in indirim yapma yetkisine sahip

den‖ mekte ve aynl kanunun l inci rnaddesinin son flkras:nda“ 3υ Kanarlυη yayrη ,′ far74わ de′ 077Ce
」9J″。J frkrada bellarleη kar7″′lar“§′″daJ ka″υ″′ka77υηわJkmJnde kararr7ame,ιJzJ`yonetmelik,
gene●e ve beηze″ dtrzerleylcrな lemler〃e dσerda″ Olemferre resrs edllmo bυ′υηaη 」crersrz νeya
ゎdinm″ rarrFe aygυ′amalarlη a 3,72 200f farrarnden frrbaren sο η verrrfr den‖ mektedr

Ayrlca 572 say:llK H K “03ノ04/1 930 tarihii ve 1 580 say!II Belediye Kanununun 15 inci

m::::ぎ眠子【』:鼎指』覗島踊蹴犠澪憩機
';鶏

l施甥浙1編肌認滉d
armamak veyaわ dirim″ farrre」 ygυlamaκ beledlyelere a″ ve beredryeler fara力ndar r9refrren veya
krraya verrre″ b」Fele4 οfορarklar gib′ o yerrerraゎ ozJ″ J′er fararl″ da77 7prefrlmes′ ′oηυsanda
kOrayl′ s々aσlama`"den‖ mekte fakat 13/07/2005 tanh ve 25874 sayll:Resmi Gazetede
yay:mlanarak yortrlloe giren 5393 say:ll Belediye Kanunu 1580 say:ll kanunu yttrOr10kten

kaldlrml,olupi

02ノ 12ノ201l tarih ve 491 say,ll Belediye Meclis karar!nln daha detayllincelenmek
Ozere Plan ve Btttce Komisvonu'na havale edilmesine oy bir‖ ёi‖e karar verildi
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GUNDEM|N 9. MADDES|NiN' 
(U)

llimiz, merkez, Lala Huseyin Paga Mahallesi,45 pafta, 208 nolu ada bdlgesinde imar
planr degigikligi konusunun mUzakeresi olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile
komisyon raporunun okunmasrndan, slayt Uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan
ml]zakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Lala Htiseyin Paga Mahallesi,45 pafta,208 nolu ada bdlgesinde imar
planr degigikli!i, mUracaatt incelenmig olup;

Lala HUseyin Paga Mahallesi, 45 pafta, 208 nolu ada bcllgesinde imar planrnda kuzey-
gUney istikametinde bulunan yakla$rk 3 m. genigligindeki yolun bulunduou bdlgede; imar hattrnrn
do$u taraftndaki mUlkiyet srnrn esas ahnarak yolun 6 m. olacak gekilde 57 nolu parsel alanrna
do$ru genigletilmesi; "Plan degigikligi ile olugan 6 metrelik yola bakan parsel cephelerinde gevre
tegekkiiliine bakrlmadan, yapr yaklagma mesafesi brrakrlmayarak uygulama yaprlacaktrr." plan
notu belirlenmesine y6nelik imar plant degigikli$inin 3194 Savrh Kanun'un 8/b maddesi uvannca
onaylanmasrna oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN Io. MADDES|N|N:
llimiz, merkez, Lala HUseyin Paga Mahallesi, 2352 ada,1 nolu parsel alanrnda imar

planr degigikligi konusunun miizakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yaa ile
komisyon raporunun okunmastndan, slayt Uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan
mirzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Lala Hiiseyin Paga Mahallesi, 2352 ada,1 nolu parsel alanrnda imar
planr de$igikli!i, mtrracaatr incelenmig olup;

O3.O1.2012 tarih ve 88 kayrt nolu dilekge etUd edilmigtir. Talep sahibince imar planr
deoigiklioi inceleme Ucretinin tamamrnrn yatrfllmasr kaydryla; Lala HUseyin Paga Mahallesi, 2352
ada, 1 nolu parselde imar planrnda KUgUk Sanayi Alanr, H: 6.50 m. lejandh alana Tl lejandr
eklenmesi ve "Yap yoQunluQunu degigtirmemek amaayla, bah7e mesafeleri dahilinde zemin ve
bodrum katlar yap amaz; plan de{igikliQinden bnceki imar planrnda belirlenen bahge mesafelerine,
T1 uygulamaanda da aynen uyulacakttr." geklinde plan notu belirlenmesine yOnelik imar planl
de$igikli!inin 3194 Sayrh Kanun'un 8/b maddesi uvaflnca onaylanmasrna oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 11. MADDES|N|N:
llimiz, merkez, galca Mahallesi , 15, 16,21 pafta, 1074, 1075, 1077, iO7B, 1079,

1080, '1083, 1084, 1088, 1092, 1094,2460,2461,1089, 1090, 1081, 1073 parseilerde, mevzi-itave
imar plant yaptmt konusunun mtizakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazt ile
komisyon raporunun okunmasrndan, slayt Uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Qalca Mahallesi , 15, 16,21 pafta, 1074,1075, 1077,1078, 1079,
1080, 1083, 1084, 1088, 1092, 1094,2460,2461,1089, 1090, 1081, 1073 parselerde, mevzi-itave
imar planr yaptml, mUracaatr incelenmig olup;

Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih ve 101 sayrh kararr ile galca Mahallesi, 15, 16,
21 pafta, 1074, 1075,'1077,1078, 1079, 1080, 1083, 1084, 1088, 1092, 't094,2460,246j
parsellerde sanayi ve Ticaret resisleri Alanr olarak mevzi-ilave imar planr yaprmr igin 6n izin
verilmesi uygun gortrlmu$to. Yururlukteki imar planrnda 2537 nolu parsel alanrnda sanayi ve
Ticaret Tesisleri Alanr, TAKS: 0.75, E: 1.20, Hmax: Serbest lejandh alan bulunmaktadrr.

Qalca Mahallesi, 1 5, 16, 21 pafta,2537 nolu parset alanryla birlikte 1 074, jO7S, 1077 ,

1078, 1079, '1080, 1083, "1084, 1088, 1092, 1094, 2460,2461 notu parseiler b6tgesinde Sanayi ve
Ticaret Tesisleri Alanr, TAKS: 0.75, E: 1.20, Hmax: Serbest lejandh alan duzenlenmesi; .plan '

onama srnrn igerisindeki parsellerle birlikte, (plan onama stntn drgrndaki) 2532, 1134,1136, 1139,
2280,2519 nolu parsellerde duzenlenen mevzi-ilave imar planr ve revizyon imar planrndaki
parsellerin tek etapta parselasyon iglemine tabi tutulmasr; iki bdlgedeki imar planrna ilave edilen
parsellerin en az o/o 39'u kadar (Sanayi ve Ticaret Tesisleri Alanr bolgesindeki yol ve park alanlarr
+ '1039, 1070, 1071,1357,1926, 1927,1928, 1929, 1930, 1931, 1961, .,t962, ig13,241q nolu
parsellerin yol ve park alanlartnda kalan bdlirmleri) kamuya bedelsiz terk edilmesi, ancak bu oran
igerisinde kalan 1071 nolu parsel hisseli oldu!undan parselasyon agamastnda terk edilmeyecek
olup 1071 nolu parselin yolda kalan krsrmdaki girket hissesi (Kutahya porselen San. A.g.) yol
agtltrken bedelsiz kamuya terk edilecektir." plan notlarrnrn olugturulmastna yOnelik mevii-ilive imar
planr ve revizyon imar planrnrn 3194-Sayth Kanun.un 8/b maddesi u
ile karar verildi.

ど  ｀
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GUNDEM|N 12. MAODES|NIN: 
(6)

llimiz, merkez, Qalca Mahallesi , 21 palla, 1 134, 'l '136, 1139, 2280, 2519, 2532
parsellerde, mevzi-ilave imar planr yaprmr konusunun mtlzakeresi,(2. OSB kuzeyi KUtahya
Porselen bdlge trafik kargrsr plan yaprmr oldulunu 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, Qalca Mahallesi ,21 pafta,1134, 1136, 1139,2280,2519,2532
parsellerde, mevzi-ilave imar planr yaprmr mi.rracaatr incelenmig olup;

Belediye Meclisimizin O2.O3.2O12 tarih ve 102 sayrlr kararr ile Qalca Mahallesi,2l
pafta, 1 134, 'l '136, 'l 139, 2280, 2519,2532 nolu parsellerde Sanayi ve Ticaret Tesisleri Alanr
olarak mevzi-ilave imar planr yaprmr igin 6n izin verilmesi uygun g6rUlmUgtU. YUrUrlUkteki imar
planrnda 2532 nolu parsel alanrnda Sanayi ve Ticaret Tesisleri Alanr, E: 2.00, Hmax: Serbest
lejandh alan bulunmaktadrr.

Qalca Mahallesi ,21 pafta,2532 nolu parsel alanryla birlikte'1 134, 1136, 1139,2280,
2519 nolu parseller bdlgesinde Sanayi ve Ticaret Tesisleri Alant, E: 2,00, Hmax: Serbest lejandlt
alan diJzenlenmesi; 'plan onama srnrrr igerisindeki parsellerle birlikte, (plan onama srnrn drgrndaki)
2537,1074, 107s, 1077, '1078, 1079, 1080, 1083, 1084, 1088, 1092, 1094,2460,2461 notu
parsellerde dtrzenlenen mevzi-ilave imar planr ve revizyon imar planrndaki parsellerin tek etapta
parselasyon iglemine tabi tutulmasr; iki bOlgedeki imar planrna ilave edilen parsellerin en az % 39'u
kadar (Sanayi ve Ticaret Tesisleri Alanr b6lgesindeki yol ve park alanlart + 1039, 1070, 107'1,
1357,1926, 1927,1928,1929, 1930, 1931, 1961, '1962, 1963, 2414 nolu parsellerin yol ve park
alanlannda kalan bdlumleri) kamuya bedelsiz terk edilmesi, ancak bu oran igerisinde kalan 1071
nolu parsel hisseli oldugundan parselasyon agamasrnda terk edilmeyecek olup 1071 nolu parselin
yolda kalan krsrmdaki girket hissesi (KUtahya Porselen San. A.$.) yol agrhrken bedelsiz kamuya
terk edilecektir.' plan notlarrnrn olugturulmasrna yOnelik mevzi-ilave imar planr ve revizyon imar
planrnrn 3194 Sayrlr Kanun'un 8/b maddesi uvannca onavlanmasrna oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN I3. MADoESiNiN:
llimiz, merkez, Yoncah Mahallesine 1 adet yUrUyiig parkurlu, (60 x 90 m.) olgUlerinde

sentetik futbol sahast yaptlmast konusunun mirzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu
konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Yoncah Mahallesine 1 adet yuruytig parkurlu, (OO x gO m.) Olgulerinde
sentetik futbol sahast yaptlmasr konusunun daha detayh incelenmek Uzere lmar ve Bayrndrrhk
Komisyonu'na havale edilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 14. MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Aydogdu ve Okgu Mahallesi'nde Uluslararasr Havacthk Sporlarr ve

Egitim Tesisi Alant imar planr yaprmr konusunun mUzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkanl bu
konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt Uzerinde g6sterilerek bilgi
verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

, llimiz, merkez, Aydogdu ve Okgu Mahallesi'nd'e Uluslararast Havacrhk Sporlarr ve
Elitim Tesisi Alanr imar planr yaprmr mUracaatt incelenmig olup;

Okgu Mahallesi, 20.J.2-20.K.1 imar paftasrnda, 2704 parselin gUneyinde Orman alanr
tespit edilmigtir. Bu nedenle KUtahya qini Kooperatifi Tesisleri, Hafriyat Topiagr Ingaat ve Yrkrntr
Atrklarr Depolama Tesisleri, Park ve 7 m.'lik yolun orman sahasrnda kalan keiimlerinde imar
plantntn iptal edilmesi; KUtahya Qini Kooperatifi Tesisleri alanrnda 15 m.'lik Yol alanr dUzenlenmesi
ve 7 m.'lik yolun Park alanrna dahil edilmesine y6nelik imar planr degigikli!inin 3194 Sayrtr Kanun'un
8/b maddesi uyarrnca onaylanmasrna oy birli$i ile karar verildi.

Orman B6lge MUdUrlUgtrne; Genglik ve Spor Bakanhgrnrn ilgili Birimlerince
milracaatta bulunulmast, buradaki tesislerinin Belediyemizle birlikte gergeklegtirilmesi,v. b iglemler
igin protokol hazrrlanmasr,imzalanmasr bu hususlann ikmali, vb.iglei igin setiaiye Bagkanr
Mustafa IQA'ya ve Belediye Encumenine yetki verilmesine oy birli[li ile'karar verildi.

GUNDEMiN I5. MADDESiNiN:

. ltimiz, merkez, Siner Mahallesi, 17.p.14 pafta,44 adada imar planr degigikligi
konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazt ile fomisyon
raporunun okunmasrndan, slayt Uzerinde g6sterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; (1- .' 
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(7)

|‖ miz,merkez,Siner Maha‖ esi,17 Pl-4 pafta,44 adada imar planl deoi§ ikl101

muracaat dOsyaslincelenmis olupi

Belediye Meclisimizin 02 03 201 2 tarih ve 1 24 sayIIl kararlyla;Siner(Zafertepe)

Maha‖esi,16 P l pafta,117 adada imar planlnda Temel Eolim Okulu ve Anaokulu Alanilelandll
sahada KAKS:140,Aynk nizam 4 kat,T21elandll alan duzenlenmesii buna mukabil Siner

(Zafertepe)Maha‖ esi,17 Pl‐4 pafta,44 adada,TAKS:035,KAKS:140,Ayrlk nizam 4 kat konut
lelandll alan ve kuzeyindeki otopark aianlnda Temel Eolim Okulu ve Anaokulu Alani

dOzenienmesine yOne‖ k imar planl deol,ik‖ 01,uygun gO「 01mO,tO II Mi‖ Eonim Mじ du‖ oOo'nun
09 04 2012 tarih ve 7046 saylll yazlsl‖ e imar planl deoisik‖ Oinin uygun gor山 lrnediё i be‖ rtilnllstir

Bu nedenle,Belediye Mec‖ simizin 02 03 201 2 tarih,124 saylll ve 04 05 2012 tarih,208 saylll

karana■ nln ve imar plani deoi,ik‖ёinin iptal edilmesinei
Siner(Zafertepe)Maha‖ esi,16 P l pafta,117 adada imar planlnda Temel Eolim

Okulu ve Anaokulu Alanllelandll sahada TAKSi 0 35,KAKS:140,Aynk nizam 4 kat,T21elandll
alan duzenlenmesii Siner(Zafertepe)Maha‖esi,17 Pl-4 pafta,44 adada,TAKS:035,KAKS:
140,AyΠ k nizam 4 kat konutlelandll alan ve kuzeyindeki otopark alanlnda“ Eolim Alanl",TAKS:
035,KAKS:140,Hmax:4 kat(1450m)lelandll alan duzenlenmesine yOne‖ k imar planl

deOlsikliOi,|I Mi‖ i Eollm Mldu‖ oO口 'nden uygun go「 0,alinmasl kaydlyla 3194 Sav:h Kanun・ un 3′ b

maddesi uvamnca onavianmasina oy binioi‖ e karar venldi

GUNDEMIN 16.MADDES!N:N:
|‖ miz,rnerkez,ParmakOren Maha‖ esinde,8elediye Meclisimizin o2 03 2012 tarih ve

98 saylll karan‖ e onaylanan 1/5 000 Nazim lmar Planlndaki,Eollm Kampos Alanina llave Alan
dOzentenmesine i‖ ,kin 1/5 000 Nazim lmar Planl Yaplml konusunun mttzakeresi olduounu belirten
Mec‖s Ba§ kanl bu konudaki yazl ‖e komisyon rapOrunun okunmaslndan,siayt ozennde
gO獣引降Юk7襴

if凧翼 ::協 滉 週よ Ⅷ 惜 配:剛 」 ;鼎 1せ淵 i』1%り8:ちざ:ち ね面h98
saylh karanyla onaylanan 1/5000 Nazlm imar Planindaki Eolim Kamptts alanlna‖ ave alan
dOzenienmesine i‖ ,kin 1/5000 Nazim imar Planl yaplml konusu incelenmi§ olup:

ma ttattnd『魁:情慇冨『蟹緊♀缶:L【糀識∬attti窯:騰∬認1脳」脚♀』誂m

yaz!lar etttd edilmi,tir

ll,Gida,Ta口 m Hayvanc11:k MOdu‖ 001 ve ll K曲 lur,Tunzm Mod曲 ‖Oo曲 (MDZe Modu‖ loo)
`nden gortts alinmasl,imar planlna esas ieololik‐ jeOteknik etttdlenn yapl口 lmas:kayllattyla, Dere
yataklannln korunmas:,dere kena‖ a口 ndan 10'ar metre koruma bandl olusturulmas:,Ene可 i Nakil
Hattlnln 12 5 metre sao ve 12 5 metre sol o!mak lzere toplamda 25 metre koruma ku,ao

olusturulrnasl hususlarinin da yer aldlol konulari 19eren,Belediye Mec‖simizin 02 03 2012 tarih 98
saylll kararlyla onaylanan 1/5000 Nazlrn lmar Planlarlnln dttzenlenmesil llgin 18 adet Kurum ve

器‖:R場聟鴨愛屈 P熾冒胤店:‖1∫瀧酬驚l緊間t冦‖割鰤::「鵬lindeに
nazlm irnar planiari ilei

Yukarlda a91klanan Kurum ve Kurulu,gorl§lerinin tamamlanmasl,irnar planlna esas

ieO101ik― leOteknik etudlenn yapt口 lmasl kaytlanyla,Eolim Kampus alan:i9ensinde Lolman到an ar,okJ Janlarl,uygJama ddyd節 ,yu威 劉訛:き[Fl;『1鷹FI認 :と思鷺rttralanlari,meydani cami alanlarl vb tesisierin yapllε

Kanun'un 3ノ b maddesi uvannca onavianmasina oy bi‖ ioille karar ve面 ldi

CUNDEM:N17.MADDESININ:
|‖miz,rnerkez,lnkoy Maha‖ esinde, 22-N‐ 2 pafta 5271 numarall parsel alanlnda lmar

:ms,:iⅧ『ょ器:‖ :‖λ」F鏃写:∬糧襴ど1朧r響ま電]『i観点せs糧聟:ξ漏lale
m02akttdatti】

鴛r超‖X‖∬晟:‖:‖ど轟Q22N2pa■ a52潤 numartt pasd ttamnda ha
Planl deё i§ikligi mttracaat incelenmi§ olup:

hcdenmЫrl踏漁 雲:留勢鶏3翻:1:,T:全ξ』官話酢鮒|`,身ⅧL¶朧:Fy前 50
metrenk yol alanil《冷risinde kaldlol be‖ rtilmektedir Soz konusu tesisin parkta veya ye,‖ alanda
btraktlmast istenmektedir. Bahse konu parsel lmar Planl igerisinde bir krsmr yapr yisakh alan bir
klsml 50 metrelik yol alanr ieerisinde ka'lmaktadrr. lmar Planr dedisiklidi tateo Laiten 5271 oarsetkrsmr 50 metrelik yol alanr igerisinde Planr deg

ヾ
・ M

edilen 5271 parsel



(8)

bOlgesinde daha Onceden imar Planlarl yaplml ve deoi§ lkliklerinde DooalgaZ hatlarl ile ngHiimar
planlna esas Kurum ve Kurulu§ gorO§leri,ve dooalgaZ hatlarlnl ve koruma ku,aklari ve ilg‖ i

hususlar istenmistir

Beledlyemizin o4 1 0 2005 tarih,7330 saylll Bota,Genel Mlduri10口 'ne,06092006
tarih,7580 sayll:Bota,Genel Mttdurluё o'ne,27 10 2006 tarih,8908 saylll Bota,Genel

Mld曲‖Oё山'ne,Belediyemizin 27 01 2009 tanh,956 saylll cinigaz DooalgaZ Daё ttm San ve Tic
A,'ne yazllan bulunmaktadlr Bota,Genel Mud山 ‖00曲 'non 26 10 2005ta‖ h,448 sayl11,Bota§

Genel MOduri曲Ou'nttn o9 11 2006 tarih,026550 say山 ,Bota,Genel MldOrl曲 oO'nOn 31 03 2006
ta‖ h,83 saylll,cinigaz DooalgaZ Daol,m San ve Tic As'nin 09 06 2009 tanh 0447 sayIll yazllan

bulunmaktadlr Belediye Baskaniloimlzca lletilen yazllara cevabi yazl olarak gelen yazllar:n hi9

birinde,22‐ N‐2 pafta,5271 parsei numarallta§ lnmazda vana yerinden bahsed‖ memi§ tir

艶降d"而Jn pp剛§d“ m̈a出
]翠温場肥舗ξ鵬階柵 どharKurulu,gorO,leri dikkate alinarak yapllmasl sebe

yolunun degi,Inlmesi mumkun。 lamayacaoindan vana yennde yes‖ alan ya da park planlanmasl
yonundekilmar Planl deoi,ikliё i ta!ebinin reddine oy birlioi‖e karar verildi

GUNDEM:N18.MADDES:NIN:
|‖ miz,merkez,Haclazizler,Siner Maha‖ elerinde,1502,15 Pl,16 0 3ve16 P4

paftalarda imar pianl deoi,ik‖ ёi kOnusunun mlzakeresi olduё unu belirten Meclis Ba,kanl bu

konudakl yazl ‖e kom:syon raporunun okunmaslndan,slayt uzerinde gosterilerek b‖ gi

ver‖ mesinden ve yapllan mOzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei
l‖miz,merkez, Hac,azizler,Siner Maha‖elerinde,1502,15 Pl,16 0 3ve16 P4

paftalarda imar plani deё 191k‖Oi muracaab incelenmi,olupi
Haclazizler,Siner Maha‖ elerinde,1502,15 Pl,16 0 3 ve 16 P 4 paftalarda imar hatlarlnln
parsel hatlar!esas alinarak duzenlenmesi,yapl yakia,ma mesafelerinin duzenlenmesine yOne‖ k

imar planl deё isikliginin 3194 Sav‖ :Kanun'un 8′ b maddesi uvar:nca onavlanmasina oy brliOi‖ e karar

ver‖ di

GUNDEMIN 19.MADDESININ:
Belediye Meclisimizin 02 11 201 2 tarih,459 sayll:kararlyla onaylanan;lnkoy

Maha‖esinde,Haf‖yat Toprao:in,aat ve Ylk:nt Ahklan Depolama Tesisle‖ Alani olusturulmasina
yOne‖ k Nazlm imar Planlna,ask:sOresi dahi‖ nde yapllan itiraz konusunun muzakeresi
OlduOunu belirten Meclis Ba,kanl bu konudaki yazl ‖e komisyon raporunun okunmasindan,slayt
Ozerinde goster‖ erek bilgi verilrnesinden ve yapllan mttzakerelerden sonra konuyu oya sundu vel

Belediye Meclisimizin 02 11 201 2 tarih,459 saylll kararlyla onaylanan;lnkOy

Mahallesinde,Hafriyat Topraol DepOlama Tesisie‖ Alanl olusturulmaslna yOne‖ k Nazlm!mar
Planlna,askl suresi dahi‖ nde yapllan itiraz konusu incelennli§ olup:

Defterdarllk Mi‖i Emlak Mldurl10onun 17 01 2013 tarih,0408 sayll!yazllar:etOd
edilmistir Sё z konusu yaz!yla:hazineye ait 854,855 ve 856 parse‖ erin§ ahislar taraflndan tarla olarak
kunanildioi hususu,Plan Yapimina Att Esaslara Dal「 Yё netme‖ kteki konular bahsedilerek,nazlm imar
planlna gore bu alanln hafriyattopraol depolama yeri olarak ku‖ an:lmaslnin hazine menfaati a9isindan
uygun gorOlrnedioi,9eVre alanlara olumsuz etk‖ eyeceё i v b hususiarl a91klanarak,Belediye
Mec‖ sinnizin 02 1 1 201 2 tarih,459 saylll kararlyla onaylanan,nazlm imar planlnln iptal ed‖ mesi

I:酬::R:出:1悧 躙 :燿 選 晰 n諷鶴
yeg鶏鼎 ∫子』認 認 l'島,3ど+aЫ

Kaynaklar Bakanl:ё inln 26 09 2012 tarih,67981 saylll yaz:larinda Maden Kanunu kapsaminda
Faa‖yeti durdurulan saha esas a:lnarak olusturulmu§ tur Arazinin ha‖ hazlr yaplsl:bitki yeti§ tirmeye―
aOa91andirmaya ha21rilk amaciile hafriyattopraё lile Seddeleme yapllacaolndan,imar planlnda
aOa91and!rllacak alan fonksiyonuyla uyumsuzluk olu,turmayacaktir Bu nedenlerle 17 01 2013 tarih,

躙記橘蟹i冊離冊早ぢ騎鵠ⅧF叱:|『 1浩i譴錦n盤:1思輛:』魚lWmЩ
Plan!na,askl suresi dah‖ inde yapllan itirazin reddine oy birliol‖ e karar verildi

CUNDEMIN 20.MADDES:N:N:
Belediye Meclisinlizin 01 06 201 2 tarih,268 saylll karar!yla uygun gorulen;」 24A4

paftadaki Emniyet Modu‖ oOI Gttvenlik Tesisle‖ (A91k At,Po‖ gOnu)Alan:Mevz面 Uygulama lmar
Planinln dOzenlenmesi konusunun rnOzakeresi olduounu belirten Meclis Baskanl bu konudakl yazI
‖e komisyon raporunun okunmaslndan,slayt uzerinde gOsterilerek bilgi verilmesinden ve yapllan
mttzakerelerden sonra konuyu oya Rundu ve;

ヾ
上醐 ミぐ



(e)
Belediye Meclisimizin 01.06.2012 tarih, 268 sayrlr karanyla uygun g6rUlen; J24A4

paftadaki Emniyet MUdUrlUgU Gtivenlik Tesisleri (A9rk Atrg Poligonu) Alanr Mevzii Uygulama lmar
Planrnrn dirzenlenmesi mUracaatr incelenmis olup;

ll Emniyet MUdUrlUgUnUn 17.01.2013 tarih, 00011 sayrh yazrlarr etUd edilmigtir.
Belediye Meclisimizin 01.06.2012 tarih, 268 sayrh kararryla uygun g6rUlen; J24A4 paftadaki
Emniyet MtrdilrlUgU GUvenlik Tesisleri (A9rk Atrg Poligonu) Alanr Mevzii Uygulama lmar Planrnda,
imar planrna esas jeolojik - jeoteknik etud aknmayan saha lejandrnrn eklenerek, Kamu Kurum ve
Kuruluglartndan gelen ilgili gOrUgler dogrultusunda plan notlarrnrn olugturulmasr ve prefabrrk ile
kahcr olmayan yapr yaprlabilir geklindeki hUkmirn plan notlanna ilave edilmesi y6nlerindeki Mevzii
Uygulama lmar Plantntn 3194 Sayrlr Kanun'un 8/b maddesi uvannca onavlanmasrna oy birlili ile
karar verildi.

GUNDEMiN 2I. MADDES|NiN:
llimiz, merkez, Alayunt Mahallesinde Tarrma Dayah Hayvancrhk (manda) lhtisas

O.S.B yaprmrna ydnelik nazrm imar planr konusunun mUzakeresi 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;

llimiz, merkez, Alayunt Mahallesinde Tanma Dayal Hayvancrhk (manda) lhtisas
O.S.B yaprmrna y6nelik nazrm imar planr mUracaatr incelenmig otup;

Alayunt Mahallesinde; 1. Organize Sanayi Bdlgesine batr kesmine bitigik olacak
gekilde diizenlenen, Tanma Dayah Hayvancrhk (manda) lhtisas O.S.B yaptmtna y6nelik naztm
imar planr, ilgili 18 Kurum ve Kuruluglardan 9610g altnmasr, imar planrna esas jeolojik jeoteknik
etUd yaptlmast kayttlartyla 3194 Sayrh Kanun'un 8/b maddesi uyannca onaylanmastna oy birligi ile
karar verildi.

GUNDEMiN 22. MADDES|NiN:
llimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili komisyon raporunun

m0zakeresi oldu$unu belirlen Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan
ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

olup;
$ehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusu incelenmig

100.Yrl Mahallesi 586 ve 2098 adalar arasrnda isimsiz bulunan soka$a,,QEVIK
Sokak"isminin verilmesine;

Akkent Mahallesi 5155,5156,51 59,5211 adalar arasrnda isimsiz bulunan yaya yoluna
"10.Ak Sokak"isminin verilmesine;

Akkent Mahallesi 3568 ve 3569 adalar arasrnda isimsiz bulunan sokaga "gehit J. Er
Uygar YALQINKAYA Sokak"isminin verilmesine;

. Saray Mahallesi 5 ve '1606 adalar arasrnda (Verem savag dispanseri ve Kigioglu
Apartmanr) arasrnda bulunan yaya yoluna "DAYANQ Sokak,isminin verilmesine;

lnk6y Mahallesi'nde lsimsiz bulunan ciddeye 'gehit J.Er Fatih KA{AASLAN" isminin
verilmesine;

Oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 23. MADDESiNiN:
llimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun miizakeresi

oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan m6zakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

llimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylt
incelenmek ilzere Muhtelif lsler Komisvonu'na havale edilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 24. MADDESiN|N:
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atanan personelin ihale strresine kadar maldur olmasrna, aynt zamanda Belediyemizinde
s6zlegme imzalanana kadar kira bedeli alamamasrna sebep olmaktadrr. Ayrtca ihale ilan
bedellerinin yUksek olugu di$er bir 6nemli husus oldugundan dolayr;

Belediyemiz mUcavir alan srnrrlarrmrza dahil olan, Muhtelif Mahallelerimizde bulunan
ve Cami g6revlilerinin ikamet ettikleri cami mUgtemilatlannrn Diyanet lgleri Bagkanlrgr taraftndan
atanan personellere her yrl kira tespit komisyonu taraftndan tespit edilen bedel Uzerinden
kullanrm hakkr verilmesine ve bununla ilgili sOzlegme, gartname, protokol haztrlanmast,
imzalanmast vb. konularda Belediye Bagkanr'na ve Belediye Encirmeni'ne yetki verilmesine oy
birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 25. MADDES|NiN:
Asansor revizyon iglemlerinde kurumumuzca onaylanmasr gereken tadilat projelerinin

iglem tlcretinin 2013 yrh fiyatrnrn belirlenmesi konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant
bu konudaki yazrnrn okunmastndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

AsansOr revizyonu iglemlerinde Belediyemizce onaylanmast gereken tadilat
(uygulama) projelerinin iglem Ucretinin 20'13 yrI igin 75.00.-TL. olarak belirlenmesine ve 2013 ytlt
Gelir tarifesinin teknik hizmetler bdlumunde "e" maddesi olarak ilave edilmesine oy birlioi ile karar
verildi.

GUNDEijIiN 26. MADDES|NiN:
2464 Sayrlr Belediye Gelirleri kanununun 86. maddesindeki degigiklik konusunun

muzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

12.11.2012 tarihlnde TBMM de kabul edilen 06.12.2012 tarih ve 28489 sayrlr Resmi
Gazetede yayrmlanarak ytirtirliige giren 6360 Sayrh Kanun'un 2S.maddesi ile 2464 sayrlr Belediye
Gelirleri Kanunun S6.maddesinin birinci ftkrast

" Belediyelerce veya Belediyelere bag, mdessese/e rce aia1tdaki $ekillede inga, tamir ve
genigletilmeye tabi tutulan yollarrn iki tanfnda bulunan veya bagka bir yola gkryt olmamat dotayrsryla
bu yoldan yaradanan gayimenkullein sahiplerinden yol harcamalanna kat m pay ahntr."

geklinde iken;
06.12.2012 tarih ve 28489 Sayrh Resmi Gazetede yayrmtanan " On U9 llde Bi.]ytjkgehir

Belediyesi ve Yirmi Altr llge Kurulmasr ile Bazr Kanun ve Kanun Hukmunde Kararnimelerdg oe[1i9it<tit<
Yapllmaslna Dair Kanun'un 2S.maddesinde Belediye Gelirleri Kanunu'nun S6.maddesinin birincifikrasr

"Belediyelerce veya Belediyelerc baglt mi)esseselerce aga!daki gekiltede inga,tamir ve
genisletilmeye tabi tutulan yollann iki tarafrnda bulunan veya hagka bir yota gfiry otmama* dotaytsryla
bu yoldan yaralanan gayrimenkullein sahipleinden meclis karan ile yol haiamalanna kat m payt
alnabilir."

Seklinde degigtiginden dolayr;

. Kanun'un yttrtirltige girdigi 06.12.20.12 tarihine kadar yaprlan ig ve iglemlere ait yol
harcamalarrna kattltm paylanntn gayrimenkul sahiplerinden altnmastna;

Kanun'un yUrUrluge girdigi 06.12.2012 tarihinden sonra, inga, tamir ve genigletilmeye tabi
tutulan yollann iki tarafrnda bulunan veya bagka bir yola grkrgr olmamasr dolayrsryla bu yoldan
yararlanan gayrimerkullerin sahiplerinden yol harcamalanna katrltm paylannln alinmamisrna Meclis
Uyelerinden Nejat OZTURAN'|n red oyuna kargtltk oy gokluou ile karar verildi.

GUNDEMiN 27. MADDEsiNIN:
KUtahya geker Fabrikasrnrn End0shiyel Attksulann Belediyemiz Kanalizasyon

$ebekesine Degarj edilebilmesi konusunun mUzakeresi oldugunu belirt6n Meclis Bagkanr bu konudaki
yazrnrn okunmastndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

KUtahya $eker Fabrikasrnrn (80 gUn) 90 m3/saat debideki Endiistriyel Atrksulann
Belediyemiz Kan_alizasyon gebekesine Degarj edilebilmesi igin 22.01.2013 tarih ve '18i1 sayrtr
yazrda Kutahya $eker Fabrikasr A.g. ile yaprlan yazrgmadaki;

"1- On arttma tesisi yaprlarak atrk sulann grkrgrnda segilecek bir noktaya fabrikanrzca
kontrol bacag ingaa edilmesi ve bu noktada totalizdrlU bir debimetie ile vana balh 

-olmaldrr.

2-Degarjtn yaprldrgr noktadan numune almak igin otomatik numune alma cihazr
bulunacakttr.

3-Allnan numunelerin analizleri belediyemiz atrksu laboratuvarrnda veya olugabilecek
ihtilaf halinde analizler her iki tarafrnda kabul edecegi akredite bir laboratuvarda yaprlacaktrr.

Cヽ 、
ヽ       ノ
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* Kanalizasyon Hattrna Degarj Kriterleri Tablo 1'deki gibidir.

Tablo… 1

PARAMETRE oeGeR BIRIM

KOI 800 mg/lt

BOl 500 mg/lt

AKM 400 mg/lt

TKN mg/L

YAG VE GRES mg/lt

SULFAT mg/lt

TOPLAM FOSFOR mg/lt

TOPLAM KROM 1 mg/lt

KROM (+61 mg/lt

KUR9UN 0,6 mg/lt

SIYANUR 0,03 mg/lt

NIKEL 0,4 mg/lt

I(ADMIYUM mg/lt

DEMIR mg/lt

FLORIJR mg/lt

CIVA 0,05 mg/lt

BAKIR mg/lt

S!cakllk 40 Oc

PH 06ノ 09

+-OlgUm noktastndaki kompozit numune alma cihazr ve debimetre sUrekli galtgtr
vaziyette olacakttr. TUm analiz ve debi dlgUmleri her ikitarafga kayrt altrna ahnacakttr. Kompozit
numune alma iglemi haftada en az bir kez ortaklaga yaptlacakttr. Aynca KUtahya Belediyesi
taraftndan habersi numune ahnabilecektir. Analiz, de$erlendirme ve stntr degerlerinin ihlalindeki
iglemler Belediye Meclisi tarafrndan belirlenecek Para Cezasr, KUtahya geker Fabrikasr A.$.
tarafrndan KUtahya Belediyesine 6denecektir.

5- Kontrol dtgt atrksuyun kanalizasyona verilmesi halinde, atrksu arrtma tesisimizde
olugacak tUm zararlar, arltma tesisimizin gtkrg suyunda degarj parametrelerini saglayamamastndan
dolayt alaca$t tUm cezalar Kutahya $eker Fabrikasr A.g. tirairndan kargrlanacakttr.

6-Degarjtn sona ermesinden sonra Belediye ve KUtahya gefer Fabrikasr A.g
personelitaraftndan debimetredeki total de$er kaydedilecek, bir sonraki degarja kadar izinsiz
degarjrn yaptlmamast igin gerekli tedbirler altnacaktrr,

7-Ayltk debi6lgUm sonuglart her ayrn sonunda belirlenecek olup, atrksu arrtma ve
analiz bedelleri Belediye Meclisince belirlenecektir. TUm bedeller KUtahya gbfer FabrikasrA.g.
tarafr ndan 6denecektir,

8-lleride yaztlmamtg hususlar ve parametre de$erleri ile kargrlagrldr!rnda KUtahya
Belediyesi Kararlarr dikkate alnacaktrr.

9-Analiz sonuglartna gOre Kutahya Belediyesitarafrndan atrksuyun degarjrna izin
verildikten sonra degarj yaprlacaktrr.

$artlarrnr sa!lamak kogulu ile gerekli protokollerin hazrrlanmasr, imzalanmasr vb.
konularda Belediye Bagkanr Mustafa IQA'ya ve Belediye EncUmeni'ne yetkiverilmesine oy birligi
ile karar verildi.

cUuoeuiN 28. MADoesiruiN:
Osman Gazi Mahallesi KUtahya Qinive Seramik imalatgrlarr kUgtik sanayi sitesi igerisinde

isimsiz bulunan sokaklara isim verilmesi konusunun muzakeresi oldugunu Uetirten Meclis Bagianr bu
konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan ve yaprlan muzikerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

Itimiz, Osmangazi Mahallesi Ktitahya Qinive Seramik lmalatgrlan KUgUk Sanayi Sitesi
i9inde isirnsiz bulunan cadde ve sokaklara isirn verilrnesi konusu incelenmrgrrrae rslmslz Dulunan caooe ve SoKaklara isim verilmesi konusu incelenmig olup;

-Osmangazi Mahallesi'nde butunan KUtahya Qini ve Seramik lhalatgrtan KtigUk
Sanayi Sitesi iginde bulunan sokaklara isim verilmesi (onusu soriieulerek.
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-Osmangazi Mahallesi 4104,44319 parseller ile 303 ada arasrnda isimsiz bulunan

sokaga "TALATglNl Sokak"ismininverilmesine,
-Osmangazi Mahallesi 302, 303 adalar arasrnda isimsiz bulunan sokaga

"Doc.Dr.FARUK gAHIN Sokak"isminin verilmesine,
-Osmangazi Mahallesi 4104 parsel ile 301 ,303 adalar arasrnda isimsiz bulunan

soka$a "Prof.Dr.Oktay ASLANAPA Sokak"isminin verilmesine,
-Osmangazi Mahallesi 300, 301 adalar arasrnda isimsiz bulunan sokala "HAFIZ

MEHMED EFENDI Sokak"isminin verilmesine,
..-Osmangazi Mahallesi 301 ada ile 4305 parsel arasrnda isimsiz bulunan sokaga

'MEHMED USTUNKAYA Sokak"isminin verilmesine,
-Osmangazi Mahallesi 300,301,302 adalar ile 4393,4294,3775 parseller arasrnda

isimsiz bulunan sokaoa "MUCELLIT MEHMED HILMI EFENDI CADDESl"isminin veritmesine,
Oy birliSi ile karar verildi.

GUNDEMiN 29. MADDES|NiN:
. Belediyemiz mUcavir alanr igerisine sonradan giren b0lgelerdeki ig yerlerine ll Ozel
ldaresince duzenlenen lgyeri Agma ve Qahgma Ruhsatlannrn Belediyemiz ruhsattannrn aynt olmast
konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

. Belediyemiz mticavir alanr igerisine sonradan giren bolgelerdeki i9 yerlerine ll Ozel
ldaresince dtizenlenen lgyeri Agma ve Qalrgma Ruhsatlannrn; Belediye Bagkanlrglmrzca ruhsatlann
aynt adreste olmasr gartr ile mUktesap hak olarak kalmasr ve gahrslar adrna dUzenlenenler ile gahtslar
adlna olup da sonradan tuzel kigilik kazanmrg olanlann ruhsatlarrnrn aynt kigi adtna tuzel kigilikte pay
sahibi olanlartn da tescillerinin, Belediyemizin Sa!lrk lgleri MUdUrlUgU ruhsat birimleri taraftndan tescil
edilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 30. MADDES|NiN:
llimiz, merkez, Lata Huseyin paga Mahallesi 22O ada,22,26, BB, 89, 93 parset numaratr

taglnmazlarln kamulagtlrllmasr konusunun mirzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konudaki
yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, Lata Hiiseyin paga Mahailesi, 220 ada, iZ, iA, aA,89, 93 parsel numaralr
tagrnmazlar mer-i imar planrna g6re krsmen imar yoluna tahsislidir.

Sdz konusu tagtnmazlann imar yoluna tahsisli kesimlerinin kamulagtrrma iglemlerinin
199!sqipe tespit edilen 6ncelik srralanna g6re yaprlmak uzere 01 .01 .20.13 tariirinde biglayrp,
31.12.20'.,7 tarihinde tamamlanacak olan s yrllk imar programrnrn 2013 yrh airimine iEve
edilmesine oy birlili ile karar verildi.

⌒

'1-5 Yrlltk imar programrnrn
a-Program numarast
b-Baglangrg Tarihi
c-Bitig Tarihi

:Ek

:01012013
:31122017

Toplam Maliyeti :533.572,16 TL
Senelere gdre yaptlacak iglerin bedel taksimatt

2013 ytt: 533.572,'16 TL
2014 ylti
20'15 yrh:-
2016 yrh:-

2017 yilt:
2-Yaprlacak iglere gOre 6denekler

:533 16 TL
ｍ

０

９

Ｎ
Konusu Yeri Y::: Bedeli(TL)

1 Kamulagttrma Lala Huseyin Paga Maha esi, 2n AdaJ2-
26-88-89-93 parqetter

2013 533572,16 TL

GUNDEMiN 3I. MADDESiNiN:
TUrkiye Turizm Stratejiisi Eylem Planr igerisinde yer alan Kentsel Olgekte Markalagma

?ll?!:.i:i k"p:"Trnda.zengin, kUtturet ve dogat deg6rtere sahip itimizin tanrtrmrnr V"pr"i tii"r"Almanya'nln Berlin 9ehrine gdrevlendirilme konusunun mtlzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr
bu konudaki yazrnrn okunmasrndan vEyaprlan muzakerelerden sonra ko-nuyu oya sundu ve;
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lgigleri Bakanlr!r Mahalli ldareler Genel MtldUrl0g0'n0n 20.06.2005 tarih ve

050.MAH.076.000/5003/50520 sayrh genelgesinde; "Yurtdrgr g0revlendirmeler igin Belediye
Meclisinden karar ahnacaktrr." htjkmUne istinaden;

TUrkiye Turizm Stratejisi Eylem Planr igerisinde yer alan Kentsel Olgekte Markalagma
Stratejisi kapsamrnda zengin, kulttirel ve dogal degerlere sahip ilimizin,termal Turizm ve tarih KUltUr
Turizmi ile ilgili tanrhmrnr yapmak Uzere Almanya'nrn Berlin gehrinde 06-10 Mart 2013 tarihleri arasrnda
yaprlacak olan Uluslararasr ITB Berlin Turizm Fuan'na Belediye Bagkanrmrz Mustafa IQA'ntn
gOrevlendirilmesine kanuni yolluk harcrrahlarrnrn Belediyemizce 6denmesine oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 32, MADDESiNiN:
llimizde bulunan binalann depreme dayanrm testlerinin yaprlmasr ile ilgili protokol

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

Dumluprnar Universitesi ile KUtahya Belediyesi arastnda yaprlmasr di.igi.intllen
Belediyemize ait yaprlarrn deprem gUvenlik tahkiklerinin yaprlmasr ile ilgili protokol konusunu
incelenmig olup;

Belediye Meclisimizin 02.12.2011 tarih, 488 sayrlr karan ile Dumluprnar Universitesi ile
ortak deprem yapt kontrol laboratuvan kurulmasr ve igletilmesi ydnunde karar altnmtg, ancak ortak
laboratuvar kurulmasr mUmkirn olmamrgtrr. Dumluprnar Universitesi tarafrndan deprem aragttrma
laboratuvarr oluSturulmugtur.

Belediyemize ait Belediye hizmet binast ve kultur Sarayt binalarrnrn Dumluprnar
Universitesi ile ortak proje geligtirilerek deprem dayanrm testlerinin yapttfllmast ve gerektieii takdirde
gUglendirme proielerinin olugturulmast amactyla galtgma ytrrUtUlmUgtur. 5393 sayrlr Belediye
Kanununun 75la maddesinde " Mahalli ldareler ile ilgili dider kamu kurum ve kurutugtanna ait yapm,
bakm, onanm ve tasma igleini bedelli ve yary bedelsiz iistlenebilir veya bu kuruluglar ite oftak hizmet
prcjelei geryeklegtirebilir ve bu amaQla gerekli kaynak aktanmtnda bulunabilir...." dLnilmektedir.

Bu hususta Maha-lli ldareler Genel MUdiirlirgUnUn 29.05.2012 tarihli olumlu goriigtrde
ahnmlg ve ayrtca Dumluptnar Universitesi, 6306 sayrh Afet riski alhndaki alanlann ddnUgiijrulmesi
hakklnda kanunun htlkUmlerine g0re Qevre Ve gehircilik Bakanltgtndan bu konuda lisans alnmrgtrr.

Bu kapsamda Belediyemize ait, Belediye hizmet binlsr ve Belediye KUltUr Sarayr
binalannrn deprem dayanrklrhk testleri ve gerekmesi durumunda guglendirme iroleterinin yaftrnlmasr
amactyla Dumluprnar Universitesi ile ekte[i protokolun imzalanmJsrhrn uygun'olduguna aylca bu
amagla Belediye Bagkanr Mustafa leA'ya yetki verirmesine oy birri{i ile kirir verildi

GUNoEMiN 33. MADDES|NiN:
.. llimiz, merkez, Enne, 123c22cpafta,3694, 3695, 2862,2A63,2864,2812, ZBBIparseller b6lgesi ve yoncarr, 3 

-pafta, 
226 parserin dogusunda imar prrn, GisiHigi io,i*rnun

muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konu-daki yazrnrn okunmasrridin vi yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve:

llimiz, merkez, Enne,-l2gc22c pafta, 3694, 3695, 2862, 2863, 2864, 2872, zBAsparseller b6lgesi ve Yoncah, 3 pafta, 226 pirsetin dogusunda imar pran, o'eEisitiioi muiacaatr
incelenmig olup;

-Enne,l23c22-c 
paftg,.-3_q94r 3695,2862, 2A63,2864,2872,28}5notu parseiler

bolgesinde Turizm Tesis Alanr, TAKS: 0.35, E: t.so, Hmax: 30.50 m. lejandh alanda park alanr
duzenlenmesi; Yoncak, 3 pafta,226 parselin dogusunda park lejandh aianda zo m.;tir Vot
dUzenlenmesine ydnelik imar plant degigikliginin- giga Say,t, Kanrn,u
onavlanmasrna oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 34. MADDEsiNiN:

- Belediye Meclisimizin 02.10.2012 tarih ve 416 sayrlr kararr ile onaylanan yoncalt, 12pafla, 1183 p€rselde yap an 2272 nolu imar planr de$igiklisinin iptal edilmesi konusunun mijzakeresi
gldu!Ynu belirten Meclis Bagkanr bu konudaii yazrnri okuimasrndan ve yaprlan muzaierelerden
sonra konuyu oya sundu ve;

-. . . -- Belediye Meclisimizin 02.10.2012 tarih ve 416 sayrh kararr ile onaylanan yoncalt, 12pafta, 1 183 parselde yaprlan 2272 nolu imar planr clegigikliginin iptal edilmesi niuracaat' incetenmig
olup;

Belediye Mecrisimizin 02.10.2012 tarih ve 4't6 sayrrr kararr ire yoncarr, 12 pafta, 11g3
qarselde KUr Parkr lejandh alanda Ftnn ve Ticari Tesisler alaniduzenlenmesine y6nelik im-i ptanr
g:gji]!'piI?*Ta Bdlge Kururunun uygun gOrmesi kaydryra onayranmrgtr. Koruma eoige rurulunun

“
J2劉 2翻h℃ 8鉾 sayllよamttL ttr口釧 d亀晰
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Bu nedenle, Belediye Meclisimizin 02J02012 tarih ve 416 sayrlr karan ile onaylanan

Yoncalr, 12 pafta, '1183 parselde yaprlan 2272 nolu imar planr de$igikli$inin iptal edilmesi; soz konusu
alanrn imar planr degigikliginden dnceki imar durumuna getirilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 35. MADDES|NiN:
Belediye Meclisimizin 04.09.2012137 5, 02.11.20121462 tarih ve sayrlr kararlarr ile

onaylanan Lala HUseyin Paga Mahallesi, 83 pafta,623 ada, 126-127-169 parsellerde yapilan 2268
nolu imar plant de!igikliginin iptal edilmesi konusunun mUzakeresi olduSunu belirten Meclis Bagkanr
bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04.09.20121375, 02.11.20121462 tarih ve sayrh kararlarr ile
onaylanan Lala HUseyin Paga Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 126-127 -169 parsellerde yaprlan 2268
nolu imar planr de$igikli$inin iptal edilmesi mUracaatr incelenmig olup;

Belediye Meclisimizin 04.09.2012 tarih ve 375 sayrL kararr ile Lala Huseyin Paga
Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 126-127-169 parsellerde Ozel ldare Lojman Yeri ve Kamu
Kuruluglart Lojman Alanr lejandh sahanrn Bltigik Nizam 4 kd,f2 (Talebe ba$L olarak gerektiginde
birtun katlan ticari amagla kullanrlabilecek yapr nizamr) olarak dUzenlenmesine ydnelik 2268 nolu
imar plant de!igikli!i onaylanmtgtt. Sehven yaprlan hatadan dolayr Plan Yaprmrna Ait Esaslara Dair
Ydnetmelik'te belirtilen "lmar planrndaki bir sosyal ve teknik alt yapr alanrnrn kaldrnlabilmesi ancak
bu tesisin hizmet g6tUrdtilu bdlge iginde egdeger yeni bir alanrn ayrrlmasr suretiyle yaptlabilir."
hUkmil gere$ince yaptlan imar plant de!igikliginde Ozel ldare Lojman Yeri ve Kamu Kuruluglarr
Lojman Alant lejandlr sahalara kargrhk egde$er alan aynlmadrgrndan dolayr; Belediye Meclisimizin
04.O9.2012 tarih, 375 saytlt ve 02.11.2012 tarih, 462 sayrh kararlarrnrn ve 2268 nolu imar planr
degigikli$inin iptal edilerek; sOz konusu alanrn imar planr degigikli!inden dnceki imar durumuna
getirilmesine yonelik imar planr de$igikli$inin 3194 sayrh Kanun'un 8/b maddesi uvaflnca
onavlanmasrna oy birli!i ile karar verildi.

GUNDEMIN 36. MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 02.11.2012 tarih ve 4s4 sayrh kararr ile onaylanan Alipaga

Mahallesi, 6 pafta, 69 ada, 2 parselde yaprlan 22g0 nolu imar planr degigikliginl askr suiesi
dahilinde yapllan itirazln de$erlendirilmesi konusunun mtlzakeresi oldrigunu-belirten Meclis Bagkanr
bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan ml,izakerelerden sonra kon-uyu oya sundu ve;

- Belediye Meclisimizin 02.11.2012 tarih ve 454 sayrh kararr iie oriaylanan Alipaga
M-ahallesi,6 pafta,69 ada, 2 parserde yaplan 22BO nolu imar planr degigikliginL askr sJiesi
dahittnde yaprlan itirazrn deoerlendirilmesi muracaatt incelenmig olup;- 

'
24.01.2013 tarih, 577.ve 578 kayrt notu dilekgeter; i12ti tt2ot Z gUn ve 454 say t

Belediye Mectis Karan ile kabut edirip oL1y!9lny Attpaga inahaltesi, a wna-,'ae aiZ,'i parsetde
y^ap an 2280,numaralt imar plant dedi$iktidi; 2uaboi2 tarihi ile 2,/oi/2ois tarinteri [istnaa
6etedtyemtz tmar ve Sehircilik MijdijnijQijnde asktya gkar m6tr.

\iphVa Belediye Bagkanhg lnar ve'genircitik UAaUruEAne
Halen asktda olan ve yukandaki sunugta Belediye interiet sitesinde yer alan imarplant degisikligi ile ilgiti olarak:
Parse.lin 

-yer arder ada komgu adarar ve makro borge 962 ,ntjne altndrQrnda;

^^t_,:__^,^_ .1.;^.E:!! l\", W,tuna cephesi olan binatarda an ce[higedirmesi ve yin yJUra otanqeKlrmeler dAgAr hek suretiyle parselde binalagma oranr yi)kselmigtir.
2^. Kat ydksekridinin de artmasr ile bi yoQunragma artrgi da s6z konusudur.
3..Daralan yoilar,.aftan yap agma oranive aiaran ye$ir atan yaganioitiioaern

Seh ilesme anl ay ryr ndan uzakt r r.
4. Bolge meskun orma dtgtnda spor ve saQtk gibi iki atanda da merkez durumuna

s^1t:!y9::: 
-fa-fU1i!? ,iryy,pt"ntamAtannda orta ve izui vadede sttrdi)r(itebitir ve biriirini takip

eden tmar ptantamalar dedildir.
Eski devret hastanesi ve yine eskl ssK hasran esinin dahi gu danemde ir merkezidt|n.a.ya da dahg a.z yolun bbtgeye taynmasr telaffuz edilmektedir. Hat boyte iken imar deQigikligi

6-ngdriilen parselin hemen yanr.ndaki haren 6zet bir saQrk kurutugunun yerin,gii pai""t arn"
2?:,?,!!,iy:! !t:rtan!1da yesi!atan otarak ptantanm6 iien ance tiattutaitar s;ie'si iiyi iiinen aot
otoKtuK sttenn yap masna imka.n saQlanmrg ve akabinde de parselin caddeye cepheti ktsmrna
6zel saflltk alanytahsisi yap makla k6tt) bir plantama 6me|i sergilenmigtir. '

, ::B:r botsedg y??.1yan biri otarak yot, 96p ve-otop;rk sorinu gimdiden had
?.1,!l?!3j,!; 

s?, 
!<gnu2u.!eoiSi!!ix.yap dgnda bu antamdaki kesafet dala da artacak ve auyaptyeterstzttgt goK daha A$ boyu arda kendini hissettirecektir. (-

\\\.1..\n/\ rV\\=, l-/
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“

"seklinded「

Belediye MecHsinlizin 02 11 2012 tarih ve 454 saylll kararl‖ eiノ lヽipa,a Maha‖ esl,6
pafta,69 ada,2 nolu parseldeki Bli§ ik Nizam-5 katlelandll konut bolumune Tl lelandl eklenmesi
ve“Yapl yoounluOunu de01,lrmemek amaclyla,bah9e mesafeie‖ dah‖ inde zemin ve bodrum
ka‖ar yapllamazi plan deoi§ ik‖ Oinden oncekiimar planinda bel「 lenen bah9e mesafele‖ ne,Tl
uygulamasinda da aynen uyulacaktlr"§ ekttnde plan notu be‖ rlenmesine yOnelik imar pianl

deOisik110i Onaylanml§ tr
Yapllan imar planl deo191kl10inde bah9e mesafelennde deOi9iklik 01maml,tr Kat

yuksekliginde artl§ olmaml,lr Yol alanlannln daratllmasina ve yes‖ aianiann azalllmasina
yonelik herhangi birisiem yap:lmaml,tr Yapl yoounluOunu deё i§urmemek amaclyla,bah9e
mesafelen dahi‖ nde zemin ve bodrum ka‖ ar yap‖ amaz;plan degisikliOinden onceklimar planlnda
be‖「lenen bahoe rnesafelerine,Tl uygulamaslnda da aynen uyulacaktir§ ek‖ nde plan notu
be‖ rlennli,tir

Dolaylslyla yapllan imar planl deoisik‖ Oinin kapsaml‖e yukarldaki d‖ ek9elerde
be‖ rtilen itiraz gerek9eleri arasinda birilgi bulunmamaktadlr Bu neden!erle,Belediye Mec‖ simizin
02 11 2012 tarih ve 454 saylll kararl‖ e onaylanan Alipa,a Maha‖ esi,6 pafta,69 ada,2 parselde
yapllan 2280 nolu imar planl deoi§ ik‖ёine ask:suresi dahHinde yapllan itirazlarln_reddine oy bir‖ ol
ile karar veriidi

GUNDEMiN 37.MADDESIN:N:
|lirniz,rnerkez,Lala HOseyin Pasa ve Bolcek Maha‖esi,20 Ll,21 Ll-2‐ 4 paftaiarda,

CamllCa Yolu‖ e Tav,an1l Yolu aras:nda,kanal alaninin da dah‖ olduou 50 metre‖ k yOI
duzenlenmesine yonenk imar planl deol,lkliOi kOnusunun mozakeresi olduounu be‖ rten Meclis
Ba,kattbukⅧ

曽鴇誦塁l鋼1酬iЪ凝鰐雹:1踏詰ξll置Ъ洲
=T‖

:ヨ ::電1乳
,

CamllCa Yolu‖ e Tav,anll Yolu araslnda,kanal alaninin da dahil olduou 50 metrenk yol
duzenlenmesine yOne‖ k imar planl deoisik‖ Oi muracaat incelenmi,olupl

Lala Httseyin Pasa ve B61cek Maha‖ esi,20 Ll,21 Ll-2‐ 4 paftalarda,konut alantarl,
okul alanl,‖ koorelm Okulu,demiryolu sahasl,kreml ve tuoia fab‖ kasl alanl,trafo alanl,k口 91k

;::『」|』‖謬

`ξ

;:L割『訛計闇:も:it鼻:需:,電:晰1騨ξlit電lI:1馬 :『織:誕,電
k Ve

躍ξ誦ま背|1譜綜雪首需in電織雪『LI:‖1観
:』

詣::ζlT翼瓶粘鵬鴨出Ы聞ぃ
‖e karar verildi

GUNDEMiN 38.MADDES:NIN:
Belediye Mec‖ simizin 04 01 201 3 tarih 48 saylll kararlyla onaylanan Ylldl「 im Beyazlt

階諾詰」』ιttlr,評ホ織賜ll脚詔認de」 節゙J kOnuSunun muzakged dduounu
aslndan ve yapllan mozakerelerden sonra konuyu

oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04 01 2013 tarih 48 saylll karariyla onaylanan Y;ldl「 im Beyazlt
maha‖ esi 130 pafta 763 adada onaylanan lmar plani deoioik‖ ёi kOnusu incelennni,olup;

Belediye Meclisimizin o4 01 201 3 tarih 48 saylll kararlyla onaylanan Ylldl口 m Beyazlt

li郡配:牌扁驀謙!難標雌蠅懲牢鮮[llli串!褥聯傲l瓶 |

朧柵識1孵
i職輛舗朧齢駆i「

‖簡Ittξ i触:認劃尋:■‖廿は滉型1品e
le oy birlioi‖ e karar verildi
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GUNDEMiN 39. MADDESiNiN: 
(16)

llimiz, merkez, Qalca Mahallesi 25-O-t-tt-26-O pafia 2526 parsel,4 pafta 2474
parsellerde lmar planr deligikligi konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu
konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Qalca Mahallesi 25-O-l-ll-26-0 palta 2526 parsel,4 pafta 2474
parsellerde lmar planr de$igiklili konusunun daha detayh incelenmek Uzere lmar ve Bavrndrrhk
Komisvonu'na havale edilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 40. MADoESiNiN:
llimiz, merkez, Saray Mahallesi , 4 pafta, 24 ada, 8 nolu parsel alantnda imar planr

de$igikli$i konusunun mUzakeresi oldugunu belirlen Meclis Bagkanr bu konudaki yaztntn
okunmasrndan ve yaprlan mozakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Saray Mahallesi , 4 pafla, 24 ada, I nolu parsel alantnda imar planr
degigikli0i mUracaatr incelenmig olup;

Belediye Meclisimizin 04.05.2012 tarih ve 211 sayrh kararr ile Saray Mahallesi, 4
pafta, 24 ada, 8 nolu parselde Park lejandh alanrn batt kesiminde Harp Maliilu Gaziler, Sehit, Dul
ve Yetimleri MUzesi dUzenlenmesine ydnelik imar planr degiqikligi onaylanmrgtr. Sdz konusu MUze
alanrnrn, yapr yaklagma mesafesi iptal edilerek, Park alanrna dogru genigletilmesi, halihazrr
durumun 962 ontlnde bulundurularak park alanrnda kavgak alanrnrn diizenlenmesine, yonelik imar
planl de$igikliginin 3194 Sayrh Kanun'un 8/b maddesi uyannca onavlanmastna oy birligi ile karar
verildi.

GUNDEMiN 41. MADDES|NiN:
S.S. Qiniciler Qarglst toplu ig yerleri kooperatifi ile Belediyemiz arastndaki borg - alacak

iligkisinin sonuglandrnlmasr igin Belediye Encilmenine ve Belediye Bagkanr Mustafa leA,ya yetki
verilmesi konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkinr bu'konudaki yazlnrn okunmasrndan
ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

___S 
S. Qiniciler Qargrsr toplu i9 yerleri kooperatifi ile Belediyemiz arastndaki borg - alacak

rgKrsrnrn sonugtandrfltmasr igin Belediye Encumenine ve Belediye Bagkanr Mustafa lgA,ya'yetki
verilmesi konusu incelenmig olup;

S.S. 9iniciler Qar$lsr toplu ig yerleri kooperatifi ile Belediyemiz arasrndaki borq - alacakiligkisinin sonuglandrrrlmasr konusunun diha detayh incetenmet ur"r6 lr"r.,"-arvrnJi;,i ftorirron,ile Plan ve Bqtce Komisvonu'na havale edilmesine;
lki komisyonun ortak olarak hazrrlayacagr teknik rapor dogrultusunda iglem yaprlmasrna;
Bununra irgiri hususrarda Berediye Encuireni'ne ve'Beredile 8"9k";;Nir;i.i;lgA,ya yetkiverilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 42. MADDESiNiN:
Bdlcek Mahalesi..a!agrandrnracak aranda, konut aranr dLizenrenmesine irigkin imarplanr de!igikligi konusunun muzikeresi ordugunu ueiirien laecris Bagianr bu r,onror[i'v".,n,nokunmasrndan ve yaprlan milzakerelerden s-onra X-ry, oya sundu ve;
[imiz, merkez, B6rcek Mahalesi, a!agrandrrrracak aranda, konut aranrduzenlenmesine iligkin imar planr de$igikli!i mUiaiaati incetenmig olup;
B6lcek Maharesi, 2.1.K;2 pafta, 3525, 3s26, 3s27 paisertei borgesinde imar pranrndaalaglandrnlacak aran rejandrr sahalg Ay.k nizam'araq'rnxs:'0.40, KAksii.6ol! ,. bn, g ,yan bahgeri konut aranr ve 12,,15, 

?q T,'ri.k yoflar, kanar, park rejandrr sahararrn dt]zenrenmesi,2004 vrlnda onaylanan jeolojik-jeoteknik-je6fizik etua ioiucu o"rirre""" O*. j l6iiImJarl, alan
lllgiqn!,t,Ll igaretlenmesi; azalan agaglahdrnlacak atanJiargrtrk otarak edrcei Mahairii i,21.K.2,21.L1,22.K.3imar paftara.nda a!agrairdrnracak atan telanotr'san"nrn .vi,rr.r,, vol i"-p"rr,
flfl1:l1r::ll:lr"si, imar ptanrni 6sa.s jeolojik etud yjlrlmadrgrndan yapr v".l[], .1",i,",.reJanornrn oelrrlenmesine ydnelik imar plan r 

-degisikligi 
ve ilave imlr planinin grgl s"r,i, i"nun,rn8/b maddesi uyannca onaylanmastna oy birligi il-e kar5r verildi.

GUNDEMiN 43, MADoESiNiN:
Kumar:Maha‖esi 3399 ada l nolu parsel alanlnln doou bdliimUnde mevzii ilave imar

bu konudaki yaztntn
planr yaprmr konusunun
o鮨nmattndal羅

悧肥
.oldu!unu belirten Meclis Bagkant

sonra konuyu oya sundu ve;
rsi, 3399 ada, 1 nolu parsel Elanrnln doOu bolumilnde,
rncelenmtg olup;mevzii - ilave imar planr

ノ
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K0tahya Orman lgletme MudurlUSUnUn 28.01.20'13 tarih, 755 sayrlr yazrlarr, ilgili Kurum ve

Kurulug g0rUileri, ilgili d0kUmanlan ettid edilmigtir.
Kuman Mahallesi, 3399 ada, 1 nolu parsel alanrnrn orman vasrflr doQu bolumunde;

Orman Btilge Mi]dilrliigi.i, Sosyal Tesis - Lojman - Ticaret - Kafeterya - Spor Tesisi ve Oyun Alanlan -
AgrkveKapah Otopark Alanr (Emsal =1.00, Hmax: 18.50 metre), Orman Bdlge Mtidurlugti ldari ve
Hizmet Alanr (Emsal =1.00, Hmax: 23.00 metre),Orman Bolge MudiirlugU Sosyal Tesis ve Teknik
Hizmet Alanr (Emsal =1.00, Hmax: 23.00 metre), 8, 12, 14 metrelik yol, Park, UOA (uygun olmayan
alan), Otopark, agaglandrnlacak alan, jeolojik - jeoteknik - jeofizik etud alanr drgrnda oldugundan yapr
yasakl alan, lejandl sahalarrn dUzenlenmesi, 10.000 m3 lUk su deposuna 600'liik duktil boru hattr
guzergahrnda toplamda 12 metre koruma kugagrnrn belirlenmesi, D.S.l ce iletilen guney srnrrdan
gegen kuru derenin ilst gev kenanna kadar en az 6 metrelik koruma bandrnrn igaretlenmesi, plan
notlannda; ...planrn uygulanmasrnda planda gdsterilen kadastral srnrrlar esas alnacaktrr, mevzii - ilave
yaprlan sahanrn orman vasfrnda olmasrndan dolayr; park, yol, otopark alanlannrn Kamuya terkinin
yaprlmamasr, ancak kamuya agrk halde olugturulmasr ve bu gartlarda ruhsat allnmasr
gerekmektedir....hususlannrn da dUzenlenmesi, yOnlerindeki mevzii - ilave uygulama ve nazrm imar
planlarrnrn 3194 Savrlr Kanun'un 8/b maddesi uvannca onavlanmasrna oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 44. MADDES|NiN:
KUtahya Belediye Spor KulUbUmUze, Belediyemiz bUt9esinden 6denek aynlmasr

konusunun mllzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

2007 yrlrndan itibaren 12 deoigik spor brangrnda faaliyet gosteren "KUtahya Belediye Spor
Okullan " Kutahya Belediye Spor Kulijbumuz; gocuklarrmrzrn ve genglerimizin spor ile tanrgarak hem
bedensel saglrk, hem fiziksel gelisim, iyi bir kigilik geligimi ve ruh saghgr bakrmrndan yararh ve insan
iligkilerinde bagaflh, saglrklr bir geligim sirreci gegirmeleri igin ozveri ile gahgmalanna devam
etmektedir.

KUtahya Belediye Spor KulUbUmUz; Ulkemizi ve K0tahya'mrzr bagan ile temsil eden bir
gok milli sporcular yetigtirerek i.ilkemizin ve KUtahya'mrzrn tanrtrlmasrnda bUyilk katkrlar saglamrglardrr.

Belediye Spor KulUbUmUzdeki gocuklarrmrz ve genglerimizin ihtiyaglannrn
kargrlanabilmesi ve elde edilen bagarrlarrn devamllrgr agrsrndan, Kutahya Belediye Spor Kulirbumi.rze
Belediyemiz bUtgesinden 40.000.-TL. (Krrkbin.-TL.) nakdi yardrm yaprlmasrna oy birligi ile karar verildi.

GUNDEM|N 45. MADDES|NiN:
Belediyemiz uhdesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Akkent Toki Mahallesi,

Siner Mahallesi, Krrgrlh Mahallesi, Alayunt Mahallesi ve lnkoy Mahallesinde bulunan Sosyo-KUlturel
merkezlerin KUtahya Tahsil Qa!rndaki Talebelere Yardrm Derne!i Bagkanlrgrna tahsisi konusunun
mtizakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan
mtizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kutahya Tahsil 9agrndaki Talebelere Yardrm Dernegi Bagkanhor'nrn 01/0212013 tarih ve
29 nolu yazrlafl ile;Farklr kademelerde okumakta olan 6qrencilere, genglere ve yetigkinlere yonelik
olarak ders takviye etut ve benzeri, yetenek geligtirme merkezi, genglere yOnelik kitap okuma, internet
salonu ve yetigkin bayanlara yOnelik olarak farkk alanlarda Ucretsiz olarak Bagkanhgrmrz ile igbirligi
iginde ticretsiz kurslar duzenlenmesi amacryla Belediyemiz uhdesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi, Akkent Toki Mahallesi, Siner Mahallesi, Krrgrllr Mahallesi, Alayunt Mahallesi ve lnkoy
Mahallesi'nde bulunan Sosyo-Killtilrel Merkezlerin Belediyemiz ile yaprlacak protokol gergevesinde
derneklerine tahsisini talepleri incelenmig olup;

Belediyemiz uhdesindeki Siner Mahallesi, Krrgrlh Mahallesi, Alayunt Mahallesi'nde
bulunan Sosyo-K0lturel Merkezlerin 5393 Sayrh Kanun'un T5.maddesine istinaden, ortak hizmet projesi
kapsamrnda kullanrlmak Uzere yapacaklan faaliyetlerde, ortak projelerde kullanrlmak, tesisin her
turlu bakrm, onanm, tamir ve tadilat masraflannrn kendileri tarafrndan kargrlanmasr kaydr ile Kiitahya
Tahsil Qa!rndaki Talebelere Yardrm Dernegi Bagkanlrgr'na 10 yrlhgrna iicretsiz tahsis edilmesine;

Tahsisi konusunda gerekli protokol, sdzlegme,anlagmalarrn hazrrlanmasr, imzalanmasr,
vb. hususlarda Belediye Bagkanr Mustafa lgA'ya ve Belediye Encumeni'ne yetki verilmesine oy birligi
ile karar verildi.

tamamlandrgrnr belirten Meclis Bagkanr ahnan kararlann hayrrlr

KATIP
elal

ve misafirlere tegekkirr edip oturumu kapattr.
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