Belediye Meclisimiz 5393 Belediye Kanunun'un 20. maddesine istinaden agagrdaki gtrndem
maddelerini gdrugmek uzere 5. d6nem 6. olagan toplantrsr 1 bidegim, l.oturumunu 0410612013
SALI gilnU Saat: 20.00'de Belediye Bagkanr Mustafa IQA'nrn Bagkanlr!rnda Belediye KUltUr
Sarayr Meclis Salonunda, Uyeterden;1-NEJAT OZTURAN,2-H.CiGUZ Segeru,S-t-tAt_lt_ TOKLU,4SULEYMAN qIMENLER,s-AYNUR KOQUK MERCAN, 6-ISMAIL BAgBUNAR,T-SERHAN
DAYANQ, 8-UMMUHAN gApQ-t 9-SU LEYMAN MALTA$, 1 O-RA$lT AHKA9, I 1 -H I LM I MlrHAr
DELEN,l2.AYLIN GIRGIN OGUZ,l3.NECATI KAYMAK,14-BANU AKALINOGLU,l5-MEHMET
CELAL DALKTLtQ, 1 6-ALl ALPER OLGUN, 1 7-ERCAN OZQ|NAR, 1 8-MEHMET BACAC|, 1 9H,OGUZ ATAKAN,2O-YILMAZ TOKERIM,2l-SEVGI BAKIRSOZER,22-SEBAHATTIN
CEYHUN,23-ABDULLAH USTALAR,24-IBRAHIM YIGIT,2S.HASAN BASRI HURATA,26-FARUK
OZLEBLEBICI,2T.HARUN OZTULUM,2}.MIZ AYDIN,29.EROL ALPERTURK,3O-H'ASAN
HUSEYIN SELVI, 31-ILHAN TOPAL',Tn igtirakteri ite yaptr.
Uyelerin tamamtnln bulundu$unu belirten Meclis Bagkanr oturumu agtt.

ハ

Meclis Bagkant gUndeme ilave edilmesi istenilen 6nergeler oldu$unu belirterek, onergeleri
tek tek okudu ve;
-Belediyemize ait ana hizmet binasrnrn Dumluprnar Universitesince hazlrlanan Deprem
Guvenlik raporu,
-llimiz, merkez, B6lcek Mahallesi, '19 pafta, 1500 nolu parsel bolgesinde dUzenleme
yaprlmasr,
-llimiz, merkez, Bdlcek Mahallesi, Tavganlr Karayolu iizeri kavgak alant duzenlenmesine
iligkin imar planr de$igikligi,
- llimiz, merkez,lnk6y Mahallesi, 28 pafta,'1330, 1331 nolu parseller alanrnda imar planr
degigikligi,
-Belediyemiz Kultiir ve Sosyal lgler Mi.idtirtuou Butge lgi lgtetme Birimi fiyat tarifesi.
-llimiz, lnk6y Mahallesinde arsa sattglan,
-llimiz, Lala HUseyin Paga Mahallesi 2O.M.l pafta, 2855 ada, 1 parsel numaralt tagrnmaztn
tasarruf geklinin belirlenmesi,
-llimiz, merkez, Lala Hi.iseyin Paga Mahallesi 43 pafta, 914 ada,3 parsel numaralr
tagrnmazrn tasarruf geklinin belirlenmesi,
-llimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 adada uygulama imar planr degigikligi,
-TEIA$ rn, 12.03.2013 tarih, 306-0808 sayrh yazrtanyta itetiten, Alayunt Mahallesi
Bdlgesinde; 154 kVAltrntag - KUtahya OSB - Kutahya Enerji ltetim Hattr,
-llimiz, merkez, Lala HUseyin Paga Mahallesi 220 adi,50 parsel numaral tagrnmazdan
ayrtlan ve D.O.P Fazlasr olan 22Q ada, 137 parsel numarah 2.450,00 m2.lik tagtnmazrn
kamulagtrn lmast,
-llimiz, merkez, Lala HUseyin Paga Mahallesi 220 ada,50 parsel numarah tagrnmazrn 6'rncr
5 yrlhk imar programtna dahil edilmesi,
-Kosifler Oto Servis ve TicaretA,g.ne kiraya verilen, llimiz, Servi Mahallesi 19 pafta, 670
ada,4445-49-50 parselde kaytth 6 adet igyerinin kirasrnrn tenzili,
-lltca Otel Harlek Tesisleri konulartnrn gundeme alrnmalarrna oy birligi ile karar verildi.
Srrasryla gUndem maddelerine gegildi ve;

GUNoEMiN l.MADDEsiNiN:
Kiltahya Merkez 2.Organize Sanayi 86lgesi MUtegebbis Heyetinde Belediyemizi temsil
etmek Uzere 5 asil, 5 yedek iiyenin segilmesi konusunun mLtzakeresi
Organize Sanayi B6lgeleri Kanunu'nun T.maddesi gere!ince 2.Organize Sanayi Bolgesinde
Belediyemizi temsil edecek Miitesebbis Heveti'ne
1)Mustafa IQA
2)Ne.iat ozTURAN
3)Aynur KOQUK MERCAN
4)Sebahattin CEYHUN
s)Ercan OZQINAR'rn ASiL olarak,

(2)
)Mehmet Celal DALKILIQ
2)H,Basri HURATA
3)Mehmet BACACI
4)Serhan DAYANQ
5)Banu AKALINOGLu'nun YEDEK olarak iki yrl sUre ile gdrev yapmak Uzere segilmelerine
oy birligi ile karar verildi.
1

GUNDEMiN 2.MADDEsiNiN:
4081 Sayrh Qiftgi Mallarrnrn Korunmasr Hakkrnda Kanun'un 4.maddesi geregince Qiftgi
Mallarlnl Koruma Meclisine ve Murakabe Heyetine ayrr ayrr 5'erAsil, 5'er Yedei Uyenin segilmesi
konusunun mUzakeresi ( Ticaret ve Sanayi Odasr temsilcisi Fatih ALKI$'rn igtiraki ile yaprlin
toplantr) oldu!unu belirten Meclis Bagkanr,bu konudaki yaztntn okunmasrndan ve yafrlan
mtizakerelerden sonr-a konuyu gizli oylamaya sundu.(Oylar kullanrldr. Oylafln tasnifi igin tasnif
komisyonuna Ercan OZQINAR ile H.Mithat DELEN teklif edildi oya sunuldu ve tasnif heyetine
Ercan OZQINAR ile H.Mithat DELEN'|n g6revlendirilmesine oy Uirligi ile karar verildi. Oyiar tasnif
edildi. )
4081 sayrh Qiftgi Mallannrn Korunmasr Hakkrnda Kanun'un 4.maddesi gerelince yaprlan
gizli oylama sonucunda;

-

(4y::sore iley

1-)ORHAN ERCAN 26 OY
2-)HUSEYIN GIRGIN 26 OY
3.)BAHATTIN GUMU$ 26 OY
4.)AHMET ERDOGMU$ 26 OY
s-)KADIR MANDAL 25 OY,ta AS|L;
1-)M.EMlN BA$Y|Glr 25 OY
2-)HUSEYIN KURU 25 OY
3-)OSMAN NAMLT 25 OY
4-)SULEYMAN oZDEMIR 25 OY
5-)HUSEYIN AKBUNAR 25 Oy'ta yEDEK uyetiktere seEitditer.

Ciftci Mallarr Murakabe Heyeti Uvelidine (4 vrl siire ile)/
1-)M.AL| KoK 25 OY
2-)ALi KoKDEMIR 2s OY
3-)AHMET KOMAQAV 25 OY
4-)MEHMET SENTURK 25 OY
s-)ILYAS YTLMAZ 25 OY'ta AS|L,
1-)OSMAN KELE$ 25 OY
2-)YA$AR BAL 25 OY
3-)H.HUSEYIN EMEKSIZ 25 OY
4-)A.OSMAN BUNAR 24 OY
s-)HALIL IBRAHIM DARQTN 24 oy'ta yEDEK Uyetiktere segitditer
GUNDEMiN 3.MADDEsiNiN:
Bog kadro degigikli$i konusunun mUzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkant bu
konudaki yaztntn okunmasrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye ve Ba5h Kuruluglan ile Mahalli ldare Bidikleri Norm Kadro llke ve Standartlanna
dair Ydnetmeli0in 1 l.maddesinde;
"Bo9 memur kadrolarrnda stnrf, Unvan ve derece deoigikligi ile bog memur kadrolannrn
iptali ve dolu kadrolarda derece de$igikligi Meclis Kararr ile yaprlrr. BoS Kadro Degigikliklerinde
Yonetmelilin ekinde yer alan ll.sayrh Cetvel, Dolu Kadro degigikliklerinde ise lll siyr| cetvel
eksiksiz doldurularak gerekgeleri ile birlikte Meclise sunulur" hukmil gere!ince;
Ekte sunulan ll Sayrh Bo9 Kadro Degigiklik
kabultrne oy birlioi ile karar

veridl

4,MADDES|N|N,

(.)

GUNDEM|N
llimiz, BahQelievler Mahallesinde bulunan bazr sokaklarrn Mehmet Akif Ersoy Mahallesine
ba$lanmasr talebinin muzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazrnrn
okunmasrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Bahgelievler Mahallesi Muhtarhgr'nrn, Bagkanlt0tmtza vermig oldugu 17.05.2013 tarih ve
5119 kayrt nolu dilekgelerinde bahsl gegen, llimiz, Bahgelievler Mahallesinin gok uzun bir mahalle
oldu$u daha dnceden Bahgelievler Mahallesinden bdlUnen Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile
slntrlartntn gok girintili gtktnttlt oldu$u bu nedenle mahallelerinde bulunan bazt sokaklann Mehmet
Akif Ersoy Mahallesine ba$lanmasr yOnUnde talepleri ile;
llimizin muhtelif yerlerinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konularrnrn
daha detayh incelenmek iizere Muhtelif lsler Komisvonu'na havale edilmesine oy birligi ile karar
verildi.
GUNDEMiN 5.MADDEsiNiN:
llimizde bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun muzakeresi oldulunu
belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yaztnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
$ehrimizinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusu incelenmig olup;
-Zafertepe Mahallesi 113,114,121 ,123,'148 adalat arasrnda isimsiz bulunan sokaga
"ISTIKBAL Sokak" isminin verilmesine,
-Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 87,88,91 ,92,95,98,101,102 adalar arasrnda isimsiz bulunan
soka!a "KUWET Sokak" isminin verilmesine,
-Fuatpaga Mahallesi Kent Park ile Demiryolu arasrnda bulunan yola "KENT PARK
Caddesi " isminin verilmesine,
-Alayunt Mahallesinde bulunan Meydana " Alayunt Meydant" isminin verilmesine oy birligi
ile karar verildi.
GUNDEMiN 6.MADDEs|NiN:
limiz, merkez, Lala HUseyin Paga Mahallesi 220 ada,35 parsel numaralt tagtnmaz ile Gaybi
Efendi Mahallesi 222 ada, 14,42,53, 130, 132, 138 parsellerin kamulagtrnlmasr konusunun
mtrzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Lala HUseyin Paga Mahallesi, 220 ada,35 parsel numaral tagtnmaz ve
Gaybi Efendi Mahallesi, 222 ada, 14,42,53,130,132,'138 numaral tagrnmazlar mer-i imar planrna
gdre krsmen imar yoluna tahsislidir.
SOz konusu aga0tda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen tagrnmazlarrn imar yoluna tahsisli
kesimlerinin kamulagttrma iglemlerinin, meclisimizce tespit edilen dncelik stralanna g6re yaptlmak
Uzere 01 .01 .201 3 tarihinde baglayrp, 31 .12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yrll k imar
programrnrn 2013 yrlr dilimine ilave edilmesine oy birligi ile karar verildi.
1-5 Yrllk imar programrnrn

a-Program numarasr :Ek
b-Baglangrg

:0'1 .01

c-Bitig

131.12.2017

Tarihi
Tarihi
Toplam Maliyeti

.2013

:239.349,00 TL
Senelere g6re yaprlacak iglerin bedel taksimatt
2013 yrh: 239.349,00 TL
2014 ylt:2015 yrlr:2016 yrlr:2017 ytr>
2-Yaptlacak iglere g6re 6denekler
Kamulagttrma: 239.349,00 TL

(4)
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Konusu

Yeri

Y:l:

Bede‖ (TL)

Kamulagtrrma

Lala Haseyin Pa,a Maha‖ esi,220 Ada,35
parsel,Gaybi Efendi Maha‖ esi,222 adal

2013

239349,00 TL

14,42,53,130,132,138 parse‖ er
GUNDEMiN T.MADDEsiNiN:
llimiz, merkez, Yrldrrrm Beyazrt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.0.111 pafta, 1183 ada ile
Selimiye Caddesi arastnda bulunan 1 adet iki kallt binantn kamulagttnlmasr konusunun
mtrzakeresi olduounu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazlnln okunmasrndan ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Yrldrrrm Beyazrt (Yunus Emre) Mahallesinde 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun
l8.Mafddesine gore imar uygulamast yaprlmrg, imar uygulamast sonucunda 18.0.111 pafta, '1183
ada ile Selimiye Caddesi arasrnda bulunan 1 adet iki kath bina imar yolunda kalmrgttr. Sdz konusu
binalarrn bulundu!u alanda yol daralmakta, trafik srkrgrkhgrna neden olmaktadrr.
Soz konusu a9a!rda nitelikleri ve maliyeti belirlenen ilimiz, merkez, Yrldrnm Beyazrt (Yunus
Emre) Mahallesi 18.0.111 pafta, 1183 ada ile Selimiye Caddesi arasrnda bulunan 1 adet iki katlr
tagtnmazda yaptlacak iglemlerin, meclisimizce tespit edilen dncelik srralanna gdre yaprlmak uzere
0'1 .01 .2013 tarihinde baglayrp, 31 .12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yrllk imar programrnrn
2013 yrh dilimine ilave edilmesine oy birligi ile karar verildi.
1-5 Yrlhk imar programtnln

a-Program numarast :Ek

Tarihi
Tarihi
Maliyeti

b-Baglangrg
:01 .01 .2013
c-Bitig
:31.12.2017
Toplam
:72.352,00TL
Senelere g6re yaprlacak iglerin bedel taksimatr
2013 yrlr: 72.352,00TL
2014 ytr: 2015 yrh: 2016 yrh: 2017 ylt: 2-Yaprlacak iglere gore 6denekler
Kamulagtrrma: 72.352,00 f
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Konusu

Yeri

Yll:

Bede‖

Kamulagtrrma

llimiz Yrldrrrm Beyazrt (Yunus Emre)
Mahallesi, 18.O.lll pafta, 1183 ada ile
Selimiye Caddesi arasrnda bulunan, imar
uygulamasr sonucu yolda kalan 1 adet lki
Kath Kaoir Bina

2013

72352,00 TL

GUNDEMiN s.MADDESiNiN:
Aile ve Sosyal Politikalar lt ttltUdUrlugu'nun yer talebi konusunun mirzakeresi oldulunu
belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
Kutahya Valiligi Aile ve Sosyal Politikalar ll Mudurlugu 23.05.2013 tarih ve ,l375 sayrlr
yazrlan ile, daha dnce Belediyemizce tahsis edllen binada Kadrn Konuk Evi MUdUrlUgu olarak
hizmet verdiklerini Mtrdurlirk hizmetlerinin daha sa!lrklr verilebilmesi, uyurn stlreci vb. hususlarda
kuruluga gelen maodur kadrnlar iqin llk Kabul Biriminin olugturulmasr gerektioini ve bu sebeple
KUtahya Belediyesi Sosyal Tesisleri igindeki uygun bir blo$un Bakanhklarrna tahsis edilmesi
ydnUndeki talepleri incelenmig olup;
Belediyemiz Sosyal Tesislerde bulunan C-160 nolu blogun komple;
5393 Sayrlr Belediye Kanun'un T5.maddesine istinaden;

(s)
Belediyemiz tarafrndan talep edilmesi halinde bogaltmalan gartr ile;
Tesisin her tUrlii bakrm, onaflm, tamir ve tadilat masraflaflnrn kendileritarafrndan
kar9rlanmasr, giivenliginin kendilerince saolanmasr ve tom sorumlulugun kendilerinde olmasr kaydr
ile Kiitahya ValiligiAile ve Sosyal Politikalar ll MUdUrlUoU'ne'10 yrllrgrna licretsiz kullanrm hakkr
verilmesine:
Yapacaklafl ek imalat ve tadilatlarda Belediye EncUmeni'ne projelerini sunarak gerekli
izinleri almalarrna;
Bu konularda gerekli olan gartname, sozlesme ve protokollerin haztrlanmast ve
imzalanmasr konulannda Belediye Ba9kanr ldustafa lQA'ya ve Belediye Encumenine yetki
verilmesine oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN g.MADDEsiNiN:
Turkiye Radyo Amatdrleri Cemiyeti Kutahya 9ubesinin yer talebi konusunun mozakeresi
oldugunu belirten llleclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden
Sonra konuyu oya sundu ve;
Torkiye Radyo Amat6rleri Cemiyeti Kutahya 9ubesi'nin Bagkanlr0tmtza vermiS oldugu
20.05.2013 tarih ve 02'1 sayrlr yazrlafl ile TRAC'rn (Tiirkiye Radyo Amatdderi Cemayeti) Bakanlar
kurulunun 08.04.199'1 latih ve 9111741 sayrl karan ile Kamu yaranna qalrgan Derneklerden
sayrldr0rnr ve faaliyetlerini saolksrz bir Sekilde konteynrrda sUrdurduklerini ve bu ytizden yerle;im
yeri talebinde bulunulmakta olup;
Sdz konusu talep incelenmil olup Beledayemiz Sosyal Tesislerde hali hazrrda bog yerimiz
olmadrOrndan uygun yer bulunmasr halinde 10 yrla kadar kullanrm hakkt verilmesine;
Bu konularda gerekliolan iartname, s6zlegme ve protokollerin hazrrlanmast ve
imzalanmasr konulannda Belediye Ba9kanr Lilustafa IQA'ya ve Belediye Enciimeni'ne yetki
verilmesine oy birliSi ile karar verildi.

cUNDEMIN To.MADDESiNiN:
Tanma Dayal Organize Sanayii Bdlgesi Kurulmasl konusunun mUzakeresi oldu0unu
belirten Meclis Bagkanr bu konudakiyazrnrn okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
Ktjtahya lli lrerkez llgesi srnrrlaflnda bulunan yirmi dOrt kdyun mahalle olmast sonucu,
eskiden berisrire gelen evlerin altrnda yaprlan hayvan yeti$iriciliginin ilkel yontemlerle olmast,
gevre kirlilioine neden olmasr, trafik guvenligini aksatmasr, hijyenik olmayan kolullarda kontrolsuz
olarak yaprlmasr nedeniyle, Krrgrllr Mahallesi'nde ve gevre mahallelerde btiyiikbag hayvancrlkla
ugra9an vatandaglaflmlzrn gdrugleri alrnmrl ve bdlgede durum incelenmistir
Gelen talepler ve de0erlendirmeler neticesinde profesyonel hayvancrlk yaprlmasr ve gevre
temizlioinin korunmasr amacryla Tanma Dayalr lhtisas Organize Sanayii Bdlgesi Kurulmasr
planlanmrgtrr
Yerlesim alanr i9erisinde hayvanoIk yapan qiftCilerin, igletmelerinin bu organize hayvancrllk
sahasrna ta9rnmalaflna 6ncelik verilerek katkrda bulunulmasr gerekmektedir.
Bununla birlikte, Tanma Dayal lhtisas Organize Sanayii Bdlgesi kuruldugunda yeni mahalle
yirmid6rt
olan
mahallemizde hayvancrlkla ugragan giftgilerimizin uygun Sartlarda ve kontrollu bir
gekilde hayvancrlrk yapmasr daha saglkl olacaktrr.
Bu sebeple;
Tanma Davah lhtisas Oraanize Sanavii Boloesi kurulduktan sonra yeni mahallelerimiz dahil,
ilimiz miicavir alanlar igerisindeki (Tanma Dayalr lhtisas Organize Sanayi B6lgesl haricinde)
yerleiim merkezlerinde yeni hayvancrlk igletmelerine mUsaade edilmemesi ve hayvan Uretimive
beslenmesi ile ilgili ahrrlann yaprlp iiletilmesine izin verilmemesine oy birligi ile karar verildi.
GI,JNDEMiN

II.MADoESiNiN:

Kentsel Ddnillrim alanr ve yetki verilmesi konusunun mUzakeresi oldu0unu belirten Meclis
Ba9kanr bu konudakiyazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu
lvlulkiyeti Belediyemize aitolan, llimiz Lala H0seyin Paga l ahallesi 43 palla 220 ada71
parsel numaralr ve onayl imar planrnda park alanr olarak ge9en ta9rnmaz, Kentsel DdnUSUm ve
Gel,im Alanl‖ e mevcut Sanayl Alanl araslnda kalmaktadl「

Bu park atanrnrn lmar u" a"y,no,a,r, fo.13|onumuzca Kr.jttur ve Sosyal park Atanr olarak
kullanrmrna uygun imar plan tadilatt dnerisi yaptlmts olupi
Sdz konusu alantn; Kentsel D6n0grlm ve GeliSim Alantnda kat kargtltgt konut yaptmtna
ba$lanacagrndan, insaatlafln bitimine kadar geQen sureQte bu alandaki yaprlaiak binjlann

tan(rmrna hizmet edilebilmesi amacryla IZKA ln9. Muh. Taah. Ltd. gti ta;af;ndan kullantlmak uzere
tahsisine,
lnsaatlann bitiminde park alantnda yaptlacak binalann kullantlabilir lekilde kayttstz gartstz
Kutahya Belediyesi adrna hibe edilmesine ve hibe edilen bu binalarrn Kurtui ve Sosyil resis amagrr
olarak kullantlmastna,
Bu hususlarda her turlU s6zlelme ve/veya protokollerin haztrlanmast imzalanmast vb.
konularda Belediye Baskanr Mustafa l9A,ya ve Betediye Encijmeni,ne yetki verilmesine Mectis
i.iyelerinden ErolALPERTURK,Hasan HUseyin SELVl,lihan TOpAL,rn re'd oyuna kargrtrk oy goktugu
ile karar verildi.

.-

GUNDEMIN l2.MADDEsiNiN:
Afet RiskiAltrndaki Alanlar konusunun mtizakeresi oldugunu betirten Meclis Balkanr bu
konudakiyaztntn okunmastndan ve yaptlan mUzakerelerden so;ra konuyu oya sundu ve;
6306 sayrlrAfet Riski Attrndaki Atanlann DOnUgtrlrrjlmesi Hakkrndaki kanun Kapsamrnda
_
17lo4l2o13latih ve 20'13/4678 sayrtr Bakantar Kurulu Karan ile, Riskti Alanlar otarak itan edilen ve
1710.512013 latih ve 28650 saytlr Resmi cazetede yayrnlanarak yur0rl0Oe giren Kutahya
merkezinde bulunan 12 adet mahalle ile Dereler,in belirlenmig aianlafl RisiliAlan olarak ilan
edilmittir.,
.llan edilen butiin alanlarda, dn fizibilite ve analiz Qaltgmalan ile Uygulama esas Master ptan
imar planr yaptlmast ve Kentsel Tasaflm projelerinin hazlrlatttfllmast yOnti;de ihale galtgmalan
yasalann 6n gdrdrlgil usulve esaslarda devam etmektedir
Uygulamaya esas bu alanlann beger ytlltk etaplama ile 20 ytlda yaptlmast, Belediye
Mecljsimizin 04/09/2012 tarih ve 389 sayrlr karafl ile kararlagtrnlmig olui Meclis Karanna-ve
Belediye lmar ve B_ayrndrrrrk Komisyonuinun 12rogr2o12 taihri roprintrdrndi iirarragtr.ran ve
'l Etapta yer alan Ziraat (Osmangazi) Mahallesi, Sultanbagr Mahallesi ile Derelerin -belirlenmig
saha iQerislnde kalan taitnmaztarda, yapr yasagr getiritmeaine, her tUrlrj imar
9apr, imar plan
drnegi verilmemesine, ifraz, tevhit ve parselasyon izni verilmemesine, lngaat --lskan Ruhsatt
verilmemesine oy birligi ile karar veritdi.

-

-

GUNDEMiN I3.MADDESiNIN:
RezervAlanlan konusunun m[izakeresi oldu6unu belirten Meclis Bagkanl bu konudaki
yazrnrn olunmastndan ve yaptlan mLlzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
6306 sayth Afet Riski Altrndaki Alantann Doniiltrjri]lmesi Hakkrndaki Kanun Kapsamrnda
_
17 /0412013larih ue 2013/4678 sayrlr Bakanrar Kurulu Karan RiskliAlanlar olarak alan
ediren ve
1710512013 talh ve 28650 sayrlr Resmi Gazetede yayrnlanarak yiirurtUOU giren Kutahya
merkezinde bulunan 12 adet maha e ite Deretedin belirtenmis aianlan iisiliAtan olarak itan
edilmistir
llan edilen biitrin alanlarda,6n fizibitite ve analiz galtsmala. ite Uygutama esas tvlaster ptan
imar planr yaprlmast ve KentselTasanm projelerinin hazlrlatttnlmasr ydnr];de ihale gatrgmalan
yasalann dn gdrd00ii usul ve esaslarda devam etmektedir.
Uygulamaya esas bu alanlann beger yrltrk etaplama ile 20 yrlda yaprlmasr, Belediye
Meclisimizin 04/09/2012 tarih ve 389 sayrlr karan ite kararlagtrntmrgtrr. tjygutamaya, trleciis
Kararnda ve Betedrye lmar ve Bayrndrrtrk Komisyonunun tiloslzdrz tiiittitopiant,s,noa
kararlaitrfllan ve 1. Etapta yer atan, Ziraat (Osmangazi) irahallesi, Sultanbagi Mahallesi ile
Derelerin belirlenmig sahalarda baglanacaktrr Bu Aiantarda ve dioer tom ala;larda bulunan
ta$rnmazlarda yerinde ddniigLim yaprramayacak olmasr harinde h;k sahiplerinin maodur olmamasr
ilkesine baglt olarak, Rezerv Atan tatebimiz eevre ve gehircitik Bakanlgrna yaprlmt; onay
beklemektedir. Talep edilen atana ilave otarak, RrsktiAtan olarak rtan eJitmtgiL:m bdigeterdeki yapr
ve arsa stogu g62 dn0nde bulundurularak, ltimiz Bdtcek Mahallesinde bulunan 3525:3526,3527
mUlkiyeti, Kr]tahya Belediyesi adrna olan parseller, Belediye hizmet atanlafl ve mlilklerininde
yeterli briyuklUk ve uygunlugu hatinde bu hizmeflerin gdzi.]mitne katkr saglamast amacryta Kentset
DOn10um erde ku‖ an‖ mak Ozere"Re2erV Alanlar''olarak ku‖ an‖ mas ve‖ an edlmeskbu

-

_
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alanlarda yaprlagmalara esas Kentsel Tasarrm Projeleri bu projeye ait Uygulamaya esas Mimarhk
ve MUhendislik Projelerinin temini ile yaprm iglerinin ihale edilmek suretiyle gergeklegtirilmesine,
tUm bu hususlann yasa ve yonetmelikler gergevesinde yUrUtUlmek Uzere Belediye Bagkant
Mustafa IQA'ya ve Belediye Encumenine yetki verilmesine oy birliOi ile karar verildi.

cUNDEMiN r4.MADDEsiNiN:
llimiz, galca Mahallesi 19 pafta, 1 897 parsel numarah tagtnmaztn kamulagtrnlmast
konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmastndan ve
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Mer'i imar plantna gore ktsmen imar yoluna, ktsmen parka,krsmen de KUgUk Sanayi Sitesi
Alanr'na tahsisli olan,llimiz, Qalca Mahallesi, 19 pafta,'1897 parsel numarah tagtnmaz gehrimizin
geligme istikametinde olup, Kiitahya - Eskigehir Kara Yolu'na cephesi olan parsellere komgudur.
Soz konusu taSrnmazrn da bulunduQu alan sanayi siteleri bakrmrndan oldukga yogun bir
bdlgedir. $ehrimizin geligme hrzr ve ydnil 962 onUnde bulundurulursa imar yollarrntn ve park
alanlarrnrn dtizenlenmesi onem arz etmektedir.
Bu nedenle llimiz, qalca Mahallesi 19 pafta,1897 parsel numara| tagtnmaztn imar yoluna
park
ve
alanrna tahsisli kesimlerinin kamulagtrnlmasr gerekmektedir.
56z konusu agagrda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen tagrnmazda yaptlacak iglemlerin,
01.01.2013 tarihinde baglayrp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yrlhk imar programrnrn
2013 yth dilimine ilave edilmesine oy birligi ile karar verildi.
1-5 Yrllrk imar programtntn

a-Program numarasr :Ek
b-Baglangrg
:01 .01 .20'13
c-Bitig
:31.12.2017
Toplam
:65.989,50 TL
Senelere g6re yaprlacak iglerin bedel taksimatr
2013 yrlr: 65.989,50 TL
2014 ytt: 2015 yrlr: 2016 yrh: 2017 ytr: 2-Yaplacak iglere g6re 6denekler
Kam
65989,50 TL
Konusu
Yeri

Tarihi
Tarihi
Maliyeti

Srra
No
1

Kamulagtrrma

Qalca Mahallesi, 19 pafta, 1897 parselin
mer'i imar planrna g6re imar yoluna ve
parka tahsisli kesimleri

Y:::

2013

Bedeli (TL)
65.989,50 TL

GUNDEMiN 1 s.MADDESiNiN:
llimiz, merkez Lala HUseyin Paga Mahallesi "1746 ada,96 parsel numaral tagtnmaztn ,
mevcut s6zlegmeler gegerli kalmak kaydt ile satrgrnrn yaptlmastna; bu konuda yazrnrn
okunmasrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
MUlkiyeti Belediyemize ait llimiz, merkez,Lala Huseyin Paga Mahallesi 1746 ada,96 parsel
numaralt akaryaktt istasyonu bulunan tagrnmazrn, mevcut s6zlegmelerin ve kiracr bulunan $irketin
Akaryakrt Ftrmasr ile yaptr0r anla$manrn ve yirkumlUlUklerininde gegerli kalmasr kaydr ile ihale
yoluyla satrgtntn yaprlmasrna; bu konuda gerekli olan gartname, s6zlegme ve protokollerin
hazrrlanmasr ve imzalanmasr konularrnda Belediye Bagkanr Mustafa lqn,ya ve Belediye
Enctrmeni'ne yetki verilmesine oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 1 6.MADDESiNiN:
llimiz, merkez Okgu Mahallesi, 2'l .J.3 pafta, 130 ada, 10 parselde imar planr deoisiklioi
konusunun muzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun
okunmastndan, slayt Uzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra

konuyu oya sundu ve:

llimiz, merkez, Okgu irahalest, zt..t.S pal?J, i30 ada, 1O parsetde imar ptanr degigiktigi,
mijracaatr incelenmig olup;
21 ..05.2013 larih ve 3458 kayrt notu dilek9e etiid editmigtir OkCU Maha esi, Zj.J.3 pafta,
.
130 ada, 10 parselde imar planrnda TAKS: 0.20, Aynk nizam 3 kat, yurt Tesisleri lejandtt a]an
bulunmaktadtr. Sdz konusu alan 't15000 dl9ekti nazrm imar plantnda Sosyo-KUlturei Tesis Alanlan
lejandl sahada kalmaktadrr Yaprla$ma kogullan degigmeden Okgu irah;llesi, 21.J.3 pafta, .130
ada, 10 parselin yaklagrk 6.157 m2'lik krsmrnrn Kijtijphane, KLllto;Tesisi ve Konferans Satonu
alanr olarak duzenlenmesine ydnelik jmar planr deOigikliginin 3194 Savrh Kanun'un g/b maddesi
uvaflnca onavlanmastna oy birligi ile karar verildi.

^-

GUNDEMiN,IT.MADDESiNiN:
llimiz, merkez Okgu-Guveggi-Sofu l\rahalleleri arastnda yol alant imar plant yaprlmast
konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu kohudaki yazl ile komisyon raporunun
okunmasrndan, slayt Uzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaptl;n mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Ok9u-Guveqgi-Sofu Mahalleleri arastnda yol atant imar plant yaprlmast
konusu, mLlracaatr incelenmig olupi
J23.B09.A pafta b6lgesinde, Belediye srnrnna kadar olan kesimde, OkQU-cUveqgi-Sofu Maha eteri
arasrnda 10 m. ve 15 m.'lik yol alanr imarplantntn 3194Savtlt Kanun'un g/b m;ddesi uyaflnca
gnavlanmasrna:
lmar planrnrn kesinle$mesini milteakip yola tahsisti kesimlerinin kamulagtrrma illemlerinin 5
yrlhk kamulagtlrma programrnrn 2013 ytlt dilimine eklenmesine oy birligi ite karar verildi.

.

.

..

GUNDEMiN ls.MAoDES|NiN:
llimiz, merkez Osmangazi Mahallesi'nde bulunan mevcut Kentsel DdnUgUm ve Geligim
Alanrnda imar planr degigikli0i konusunun mrlzakeresi oldugunu belirten MeclisBagkanr bu'
konudaki yazt ile komisyon raporunun okunmaslndan, slayliizerinde gdsterilerek bilgi
verilmesinden ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Osmangazi irlahallesi'nde bulunan mevcut Kentsel Ddnusiim ve Geli$im
Alanrnda imar planr deoigikligi, mUracaatr incelenmig otup;
.. L9]" Hirseyrn Paga (Osmangazi) Maha esi'nde butunan mevcut Kentset Ddniig0m ve
Geligim Alanlaflnian sa0 tarafta, imar planrnda TAKS: 0.40, Et 2.00, Hmax: 30.50 m. jejandtr konut
alanrnda, 2250, 2251,2272 adalat h'tgesinde Ei 2.00, H: 967 m. hava mania kotunu g6gmeyecek
Otelve llcari Tesisler Alanr lejandlt saha duzenlenmesi; 2278 ada bOtgesinde TAKSi d.40, E:2.00,
Hmax: 13.50 m. TicaretAlanr lejandlt saha dUzenlenmesi; 6,10 m. 6lgrilerinde Trafo alanr
diizenlenmesi; soltarafta ise imar planrnda TAKS 0.40, E; 2.40, Hm;x; 30.50 m. lejandI konut
alanrnda,2268 ada bdlgesinde TAKS: 0.40, E: 2.40, Hmax: 13.50 m. Sosyo-Kijtturel Tesis Alanr
lejandh saha diizenlenmesi; 6.'10 m. dlgulerinde Trafo alanr duzenlenmesii plan no annrn
yUri.irl0gU olugturacak iekilde duzentenmesi ve Lala HUseyin paga (Osmangazi) irahallesi,nde
bulunan mevcut Kentsel DdnUgiim ve Geligim Alantannda ve 22rO ada bdlg;si;de 2OO4 yrtrnda
onaylanan Jeolojik-Jeoteknik EtUdlerin imar planrna igtenmesine y6netik im;r ptanr de6igiklioinin
3194 Savrlt Kanun'un 8/b maddesi uvaflnca onavlanmastna:
Osmangazi Kentsel Ddnugiim ve Geligim Alantnda; Otel ve Ticari TesislerAlant, Ticaret
Alanr, sao tarafta (dogu bd[jmde) konut kesiminin birlikte ihateye grkrlmast ,bu iglemleiin
gerQekle9tirilmesi i9in Belediye Bagkanr Mustafa lqA,ya ve Beledire Encumenine yetki verilmesine
oy birlioi ile karar verildi.

..

_.
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GUNDEMiN l g.MADDEsiNiN:
. ,. .. .lliri., merkez Lala Huseyin Paga Maha esi, 43 pa fta, 220 ada,71 parsetde imar ptanr
deolgiklidi konusunun muzakeresi ordugunu berirten lvlecris Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon
raporunun okunmastndan, slayt tizerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve:
. . llimiz, merkez, Lala Hiiseyin Paia irlaha esi, 43 pafta, 220 ada, 7 j parselde imar plan I
degi9iklioi, mrlracaatr incelenmig olupi

-

Lala Hlseyin Pa,a Maha‖ esi,43 paFta,220 ada,71 parselde ima「 planlnda Park leland

(e)
Alanr lejand| saha diizenlenmesi, azalan Park alantna kargtltk Bdlcek Mahallesi, 21.L.2 paftantn
batrsrnda Park lejandh alan d0zenlenmesine ydnelik imar planr degigikligi ve ilave imar planrnrn
3194 Savrlr Kanun'un 8/b maddesi uvaflnca onavlanmastna oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN 20.MADDES|NiN:
Belediye ireclisimizin 01.02.20',3 tarih ve 90 sayrI karafl ile onaylanan Lala Hr.iseyin Pala
ve Bdlcek irahallesi, 20.L.1,21.L.1-24 paftalarda yaprlan 2309 nolu imar plant deoigikli6i ve ilave
imar planrna askr siiresi dahilinde yaptlan itirazlann deoerlendirilmesi konusunun mUzakeresi
oldu0unu belirten ireclis Bagkanr bu konudakiyazt ile komisyon raporunun okunmastndan, slayt
iizerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan miizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 01.02.20'13 tarih ve 90 sayrlr karan ile onaylanan Lala HUseyin paga
ve Bdlcek Mahallesi, 20.1.1, 21.L.1-2-4 paftalarda yaprlan 2309 nolu imar ptanr degigikligi ve itave
imar planrna askr silresi dahilinde yaprlan itirazlann degerlendirilmesi, miiracaatt incelenmig olup;
Belediye lreclisimizin 01.02.2013 tarih ve 90 sayrI karan ile; Lala HUseyin Paga ve Bdlcek
irlahallesi, 20.L.1, 21.L.1-24 paftalada, konut alanlan, okul alanr, ilkdoretim okulu, demiryotu
sahasr, kiremit ve tugla fabrikasr alanr, trafo alanr, kUgUk sanayi sitesi (Qini imalatgrlafl sitesi),
sagIk ocagr, saglrk tesisleri, il garaj ve baktm atdlyesi, park ve yegil alanlar ve yol alanlanndan
olugan sahalarda, Qamlrca Yolu ile lavqanlt Yolu arastnda, '10 metrelik kanal alant ve gevresinde
20 metrelik yolalanlafl drlzenlenmesine ydnelik 2309 nolu imar planl deoigikligi ve ilave imar planr
onaylanmrltrr. Askr sUresi dahilinde sdz konusu ilave imar planr ve deoigikli0ine 344 adet itiraz
dilekgesi verilmi$tir. Stjz konusu itiraz dilekgeled etrid edilmistir. ltiraz dilekgelerinde kanal ve yot
alanlanndan olu$an giizergaha iligkin bilimsel veriler olmadan gi]zergahrn tespit edildioi, plan
yaprmrna ait esaslara dair ydnetmeli6e uyulmadrdr, plan hiyerarlisine uyulmadtdt, ilgili kurum
kuruluglardan gdruq alrnmadtgt, kamu yaraflntn gdzetilmedigi, yaptlan iglemle bazt zUmrelere bazl
haklar tanrndr0r, ilin sosyal, kilrltrjrel, ekonomik, psikolojik boyutlannrn g6zardr edildiSi vb.
hususlan belirtilmektedir.
DSI 3. Bdlge MUdrirlil60 34. gube lrudL.trlitgii'n0n 11 .09.2009i84 997 , 16.06.2011t220515,
20.03.2012116, 07.02.2013151 ve 2'1 .02.201 3/98988 tarih/sayrtr yazrtafi etud edilmistir. ltave imar
planr ve deoigikli0i yaprlan sahantn giizergaht DSI laraftndan Kapan ve 9embel Dereleri igin
belirlenen alternatif grlzergah esas alrnarak olusturulmustur DSI'den muhtelif zamanlarda
ldaremize gelen yazrlarda gehir i9i kapanan derelerin Ltzerinin agrtmast gerektigi belirtalmlgtir
Akarsu ve dere yataklaflnrn rslaht ile ilgili olarak Basbakanltk taraftndan yayrnlanan Genelgeler
bulunmaktadrr. KUtahya Valiliginin 03.06.2011 tarih,4123 saytlt yazrlaflnda, yogun yagrllaa
-ol;rak;'KUt;hya
sonucunda 01 .06.2011 tarihinde llimizde meydana gelen sel felaketiyle ilgili
Belediye Bagkanlt0tnca ...Llstu kapalt dere ve kanallafln Ljslerinin a9tlmast... istenmig; DSi 3.
Bolge i/Udiirlu0Unden bu konuda iistlerine diisen hizme eri ivedilikte yerine getirme;i istenmigtir
DSI tarafhdan.gehrr r9r kapanan dereterle ilgili olarak atternatif gLjzergih beliienmesi amacryli
Krltahya 9ehir lqi Dereleri Ta$krn Korumasr planlama ve erole iaprmi l9i itrale edilmigtir. On;e 4
adet dere igin baglanan bu galtsma daha sonra DSI taraftndan j3 adet dereye grkanlmtghr. Bu
siiregte Ankara'da DSI Genet irUdUrl0giinde; DSI cenel Mudur yardrmcrsr, bSi B<ilge MUdiirLt
proje firmasr ve Belediyemizin katrldrgr toplantr yaprlmrgtrr Toplantrda gUzergahlann Agustos ayr
sonuna kadar bitirilmesi kararla9trnlmrgtrr. Ancak, giizergah kesinlegtigive 6306 sayrlr yasa
'haritalan
kapsamrnda kentsel d6nilgum igin mriracaat yaprlacagtndan DSI'den aInan gUzergah
Qevre ve $ehircilik Bakanlrgr'na gdnderilmi9tir. 6306 sayrlr yasaya gdre eevr; ve g;hircilik
Bakanlr0r Belediyenin g6nderdioi kentsel ddnLi$Ltm atantannr aynen kabut edebiteceoi gibii
degiitirerek onaylama yetkisine de sahiptir BakanlrOrmrz bu alanlan incetemig ve diOei.l2 alanta
birlikte 8.800 bina ve 5'18.68 hektar alandan olugan saha; 6306 sayrl Afet Riski Alttndaki Alanlann
Ddnrigtririllmesa Hakkrnda Kanunun 2.nci maddesine gOre, Bakanlar Kurulunun 17lo4l2oj3 latihli
karan ile RiskliAlan ilan edilmig ve bu kaa( 17105120'13 tanh ve 28650 saytl Resmi Gazetede
yayrmlanmrgtrr. Dolayrsryla, bu bdlgede yaprlacak iglemler 6306 sayrI Afet Riski Altrndaki Alanlann
Ddniigt0rUlmesi Hakktnda Kanun Qerqevesinde yurlltUtecektir
Di0er taraftan, eski Jandarma Taburunun bulundugu alana yaptlacak olan Evliya eelebi
Egitim ve Arasttrma Hastanesi 700 yatakll olupi hem Universite ttp fak0ltesinin bir uygulama
hastanesi olacak, hem de btilge halktna hitap edecek briyrlk bir yatrnmdtr. Hastanenin gevre yolu
ile baolanhsrnrn en ktsa mesafede kurulmasr ve bu baOlanttntn ayntzamanda gelecekte de tiafik
s rku asyonunu saglayacak gen。 kte olmas,arto「 Kapan Deresinin mevcut durumda
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iginden ge9tigi kesimde Cok bLlyrlk bir krsmrnrn ana arter olarak kullantlmasr nedeniyle, iistijniin
aqrlmasr mi]mkUn olmadt0tndan ve yine tarihi-krjltorel dokunun bozulmamast igin derelerin yeni
gUzergahrnda Kapan Deresi ile 9embel Deresi birle9tirilerek yeni bir yatak otusturulmugtur. Bu
grizergah ve Qahsmalar tamamen DSI'nin inisiyatifinde, bitimin ve teknolojinin gereOi olarak
Belediyemize intikal ettirilmigtir Belediyemiz bu konuda herhangi bir mUdahalede bulunmamrgtrr
Ancak, hastanenin ulagrmr ile derelerin yeni gr]zergahrnda birlakte gdztim aranmtgtlr Belediyemiz
bu g6ziimde DSI'nin belirlediOi gUzergahr degittirmemigtir. Dere yJta!rnrn genigtili byezan'
durumunda tagryacaot su miktan ile baglanhltdtr. Bununla birlikte her iki taraftndtkoruma bandt
brrakrlmasr gerekmektedir. Yapllan dr.lzenlemede yenigiizergahrn ortastndan refuj olarak da
degerlendirilebilecek 10 metrelik kanalgegmekte; her ikitarafrnda 20 metretik yol (koruma bandr)
bulunmaktadrr. Bu koruma bandt vatandasa zarar vermemek igin yaprlagmadan aflndtflltrken; aynt
zamanda yololarak kullanrlmast dLtgiinUlmu$tiir Dolaytstyla, belirlenen gLlzergah ve galtsmalar
tamamen DSI'nin inrsiyatifinde, bilimin ve teknolojinin gereoi olarak tespit edilen gtizergah esas
aInarak olugturulmugtu.
Belediye Meclisimizin 01.02.2013 tarih ve 90 sayrI karan ile onaylanan Lata HOseyin paga
ve Bdlcek fahallesi, 20.L.1,21.L.1-2-4 paftalarda yaprtan 2309 notu imar ptanr degigikti!i ve itave
imar planrna askr siiresi dahilinde yaptlan itirazlar ile ilgili konunun lmar ve Bavtndtrltk
Komisvonu'na havale edilmesine oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN 2I.MADDES|NiN:
llimiz, merkez -Alayunt l\rahallesi, J24.a.1-2 palla, KUtahyaAlayunt Demiryolu Lojistik
lhtisas OSB Alanr rmar plantntn diizenlenmesi konusunun mUzakeresi oldugunu belirten lreclis
Balkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmastndan, slayt Uzerinde gosterilerek bilgi
verilmesinden ve yaptlan m(izakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Alayunt t\raha esi, J24.a.1-2 p;fta, KutahyaAtayunt Demiryotu Lojistik
lhtisas OSBAlant tmar plantntn dozenlenmesi muracaat I rncelenmr$ olup;
Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih ve 106 sayrI karafl ile;Alayunt Mahallesinde Lojistik
MerkezAlant naztm imar plant Qevre ve $ehircilik Bakanltgl'ndan g6nj9 altnmast, plana esas
jeolojik-jeoteknik etrid yaphnlmasr kaydryta onaylanmr$tr. Betediye Meclisimizin 04.01.2013 tarih ve
26 sayrI kararr ile sdz konusu Lojistik Merkez Alantn demiryolunun battstnda kalan bdliimil
'KUtahya Alayunt Demiryolu Lojistik lhtisas OSB'olarak; geriye kalan bdlUmlerin ise ,l\radencilik
Hazrdama lhtisas OSB'olarak di]zenlenmesine yonelik n;ztm ve uygulama imar plant gevre ve
9ehircilik Bakanlr0r'ndan gdrUg atlnmasr, ptana esas jeolojik-jeoteknik etijd yaptrrjlmasikaydryla
ona-ylanmrgtrr Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih ve 231 sayrlr karafl ite; yUrijtmesi durdurulan
'1l100.000 dl9ekliQevre Diizeni Planr, yenisi yrjrUrliioe girene
kidar eskisinin uygutanmamasrna
karar.verilmigtir. Bu nedente, Betediye Mectisimizin 0i.O-3.2012t106 ve 04.Oi.20'L126 tarih/sayrtr
kararlan ile onaylanan imar planrndaki imar plant degigikliginjn sadece TCDD 7. Bdlge
[IUdi.irli]0Ll'nden gdriis altndrktan sonra askrya grkanlmasrna;
lmar planrna esas Jeolojikleoteknik etrjd yaptrfllmasr kaydryla; Alayunt Maha esi, J24.a.1_2
paftada,.imar planrnda demiryolu atanrntn yantndaki 2O metrelik ycilun Ktiiatrya Alayunt
bemiryolu
Lojistik lhtisas OSB alanrna dahil editmesi; yeni otusan alanrn demiryolu alanrna cepheliyakta;rk
250 ddniimluk krsmrnrn Lojistik Merkezi (DDy-Devlet Demir yollarr v0kleme-Bogaltma ntinr) oiarak
drlzenlenmesi, geriye kalan ktsmtnrn Lojistik Merkezi (Kutahya Alayunt Demiryolu Lojistik lhiisas
OSB) olarak diizenlenmesine y6nelik imar planr deojlikliginin 3194 Sayrh Kanun'u;8/b maddesi
uvaflnca onavlanmastna oy birli0i ile karar verildi.

,

_

GUNDEMiN 22.MAODESiNiN:
. _. . Dumluprnar Universitesi Evliya gelebi yerleskesi imar plant, 25.1.2 paftada imar planr
deoigikli0i konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn
okunmastndan ve yaptlan m(izakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
yerlegkesi imar plant, 25.1.2 paftada imar planr
.
.Dumluptnar Universitesi Evliya Qelebi
degigiklGi konusunun daha detaylt incelenmek uzere lmar ve Bavtndtrlrk Komisvonu,na iavale
edilmesine oy birligi ile karar verildi.

-
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GUNDEMiN 23.MADDEsiNiN:
llimiz, merkez Hamidiye ldahallesi, 135 pafta, TSEadada imarplanr degigikliOi konusunun
m0zakeresi oldugunu belirten l\reclis Balkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaptlan
mi.izakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 adada imar planr degisikli6i, m0racaatr
incelenmig olup;
Su ve Kanalizasyon llleri irUdUrlUgil'nrln 02.06.2013 tarih ve 156'1 sayrI yazrsr etiid
edilmigtir. Hamidiye lrahallesi, 135 pafta, 788 adada imar planrnda Park lejandlr alan
bulunmaktadrr. SOz konusu alan KorumaAmagl lmar planr kapsamrnda Etkilenme GegigAlanrnda
kalmaktadrr. Hamidiye Mahallesi, '135 pafta, 788 ada, 1-2-34-6 parseller bdlgesinde Park lejandlr
alanda Su DeposuAlanr ve yol alanr drizenlenmesi, 135 paftanrn glneybatr bdllimUnde
a0aglandrfllacak alan b6lgesinde park alanr diizenlenmesine yonelik 1/5000 0lgekli naztm imar
planr degi9ikligi, Koruma Bdlge Kurulu'nun uygun gdrmesi kaydtyla 3'194 Sayrh Kanun'un 8/b
maddesi uvannca onavlanmasrna oy birligi ile karar verilda.
GUNDEMiN 24.MADDESiNiN:
llimiz, merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 49 parselde imar planr degi9ikligi
konusunun mUzakeresi oldu0unu belirten Meclis Ba$kanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun
okunmasrndan, slayt Uzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan miizakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Meydan Mahallesi, 26 patla, 125 ada, 49 parselde imar planr degigikli6i
mUracaatr incelenmig olup;
29.03.20'13 tarih ve 2004 kayrt nolu dilekqe etud edilmigtir. Meydan Mahallesi, 26 patla, 125
ada,49 parselde imar planrna gdre '16 m. derinligi olan, Bitilik nizam 6 kat, T2 lejandl alan
bulunmaktadrr. Sdz konusu parseldeki yaptlagmaya ili$kin olaraki "Parselin g0ney dn cephesindeki
yaprlagma, bu bolUmdeki parsel cephe uzunlugunun %'lak krsmtnda komgu 48 parseldeki tegekkule
uygun olarak 1 m. kapal grkma yaprlarak uygulanacaktrr." plan notu drizenlenmesine y6nelik imar
planr degilikli6inin 3194 Savllt Kanun'un 8/b maddesi uvaflnca onavlanmastna oy birlioi ile
karar verildi.

GUNDEMiN 25.MADDESiNiN:
llimiz, merkezAlipasa lvlahallesi, 5 pafta,638 ada,49 parselde imar planr deoi9ikliOi
konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazt ile komisyon raporunun
okunmasrndan, slayt Uzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan milzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Alipaga Mahallesi, 5 pafta, 638 ada, 49 parsetde imar ptanr degisikliOi
mUracaah incelenmi! olup;
03.04.2013 tarih ve 2086 kay( nolu dilekge etild editmigtir Alipa9a Maha esi, 5 pafta, 638
ada, 49 parselde imar planrnda 5 m. dn bahge alan[, Bitisik nizam 4 kat konut lejandtr alan
bulunmaktadrr. Ancak, sdz konusu parsel igin verilen imar durum belgesinde gevre tegekkulunden
dolayr On bah9e mesafesi 6.05 m. ve 6.51 m. olarak belirlenmigtir. On bahQe mesafesinin 5 m.
olarak uygulanmasr ve T2 lejandl eklenmesitalep edilmektedir. Qevre tegekkulU bozulacagrndan
dolayr dn bahge mesafesinin 5 m. olarak uygulanmast talebanin reddine:
Alipaga Mahallesi, 5 pafta, 638 ada, 49 parsel alanlna T2 (Talebe bagll olarak gerektiOinde
botun katlan ticari amagla kullanrlabilecek yapr nizamt) lejandr eklenmest; "yapr yoduntugunl.r
deoigtirmemek amacryla, bahge mesafeleri dahitinde zemin ve bodrum ka ar yaprlamaz; ptan
degigiklioinden dnceki imar planrnda belirlenen bahge mesafeterine, T2 uygutamasrnda da aynen
uyulacaktrr" plan notu belirlenmesine ydnelik imar plant deoa$iklioinin 3,t94 Savrh Kanun'un 8/b
maddesi uvannca onavlanmastna oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 26.MADDESiNiN:
llimiz, merkez Lala Hi]seyin Paga Mahallesi,43 pafta, 896 ada, 1 parselde imar ptanr
de0iqikligi konusunun miizakeresi oldugunu belirten l\rectis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon
raporunun okunmastndan, slayt Uzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu vel
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llimiz, merkez, Lala Huseyin Paga Mahallesi, 43 pafta, 896 ada, 1 parselde imar planr
degigikligi, mUracaatr incelenmi$ olup,
29.04.2013|arih ve 2622 kayrt nolu dilekge etUd edilmistir. Lala Huseyin Paga Mahallesi,43
pafta, 896 ada, 1 parselde imar planrnda Sanayi ve Ticaret Alanr, H: 5.50 m. lejandlt saha
bulunmaktadrr. Soz konusu sahanrn yapr yUksekli0i ve ingaat alant miktartntn artrnlmasr talep
edilmektedir. 562 konusu talep yogunluk artrgrna neden olacagr ve yaprlagma diizeni bozulacagr
igin imar planr degigikli0i talebinin reddine oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 2T.MADDES|NiN:
llimiz, merkezAlipaga Mahallesi, 6 pafta,69 ada, 2 parselde imar planr deSigikli$i
konusunun mUzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon
raporunun okunmasrndan, slayt tizerinde gOsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Alipaga Mahallesi, 6 pafta, 69 ada, 2 parselde imar planr degigikligi muracaatr incelenmig
olup;
03.05.2013 tarih ve 2793 kayrt nolu dilekge etud edilmigtir. Alipaga Mahallesi, 6 pafta, 69
ada, 2 parselde imar planrnda Bitigik nizam 5 kat, T1 lejandh alan bulunmaktadrr. Plan notu olarak
"Yapr yogunlu!unu de!igtirmemek amacryla, bahge mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar
yaplamaz; plan degigikliginden dnceki imar planrnda belirlenen bahge mesafelerine, Tl
uygulamasrnda da aynen uyulacaktrr." ifadesi yer almaktadrr. 56z konusu parselde arka bahge
mesafesi iginde zemin ve bodrum katlarrn yaprlmasr talep edilmektedir.
56z konusu talep yogunluk artrgrna neden olaca!r ve yaprlagma dUzeni bozulacagrndan
dolayr imar planr degigikligi talebinin reddine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 2S.MADDESiNiN:
l mrz, merkez Yoncah, 6 pafta, 376 parsel b6lgesinde imar planr deoigikligi konusunun
m0zakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun
okunmasrndan, slayt i.Jzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mtrzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Yoncah, 6 pafta, 376 parsel b6lgesinde imar planr deoigiklioi muracaatt
incelenmig olup;
Yoncah, 6 pafta, 376-378-379 nolu parseller b6lgesinde imar planrnda Dini Tesis Alanr
lejandlt saha bulunmaktadrr. Dini Tesis Alanrnrn gUneyindeki yol alanrna do!ru genigletilmesr ve
378-379 nolu parsellerin bulundugu kesimin Dini Tesis Alanr Ek Tesisleri olarak dUzenlenmesine
y6nelik imar plant degigikliginin 3194 Savrh Kanun'un 8/b maddesi uyarrnca onaylanmasrna oy
birligi ile karar vedldi.
GUNDEMiN 29.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez Alipaga Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 67-74 parseller b6lgesinde imar planr
de!igikli!i konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanl bu konudaki yazrnrn
okunmasrndan ve yaprlan mtlzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez Alipaga Mahallesi, 6 pafta, 47 ada,67-74 parseller bolgesinde imar planr
degigikligi konusunun daha detayh incelenmek Uzere lmar ve Bavrndrrhk Komisyonu'na havale
edilmesine oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 30.MADDEsiNiN:
llimiz, merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 128 pafta,815 adada imar planr degigikli$i
konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez Yrldrrrm Beyazrt tVlahallesi, 128 pafta,815 adada imar planr deoigikligi
konusunun daha detayl incelenmek Uzere imar ve Bavrndrrhk Komisvonu'na havale edilmesine oy
birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 3l.MADDEsiNiN:
f limiz, merkez Bcilcek Mahallesi,20.K.2 pafta, 75 ada,2 ve 1B parsellerde imar planr
degigikli0i konusunun mUzakeresi oldu0unu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazr
komisyon
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raporunun okunmasrndan, slayt Uzerinde gOsterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Bdlcek Mahallesi, 20.K.2 pafta,75 ada,2 ve 18 parsellerde imar planr
degigikli6i miiracaatr incelenmig olup;
24.01 .20131576 ve 09.04.201312227 latihlkayrt nolu dilekqeler etud edilmistir. Bdlcek
l'rahallesi, 20.K.2 patla,75 ada,2 ve '18 nolu parsellerde parsel derinliginin yetersiz olmasr
nedeniyle Y lejandr eklenmesi talep edilmektedir 75 nolu adadaki s6z konusu parsellerle birlikte
77, 82, 85, 86 ve 96 nolu gevre imar adalannda da parsel derinlioi yetersiz olan tagtnmazlar
bulunmaktadrr. lmar planlaflnrn revizyonu icin qaltgmalara ballanmtg olup; konunun revzyon imar
planlan kapsamrnda degerlendirilmesine oy birlioi ile karar verildi.
GUNDEMIN 32.MADDES|NiN:
llimiz, merkez Siner mahallesi, 11.b pafta, 1778 nolu parselalanrnda imar planr degisikligi
konusunun miizakeresi oldu0unu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazt ile komisyon raporunun
okunmasrndan, slayt iizerinde g6sterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan m0zakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Siner Mahallesi, 11.b pafta, 1778 nolu parsel alanrnda imar planr degisikliOi
milracaatr incelenmis olup;
11.03.2013 tarih, 1549 kayrt nolu dilekgeyle; Siner mahallesi, 11.b pafta, 1778 nolu parsel
alanrnrn bulundu0u bdlgede, '1988 yrlnda imar uygulamastntn yaptldtgt, fakat imar uygulamaslnda,
parselin ye$il alana tahsis edilmiS kargrhgrnda yer verilmedioi hususlan agrklanarak, parselin imar
planr deoiliklioi yaprlarak yegilalandan grkanlmasr veya istimlak edilmesi, bunun deoerinde
kargrlgrnda Belediyemize ait bir yer verilmesi milracaatlan yapllmtgttr
1778 nolu parseldeki park alantntn yaptlagmaya agtlmast halinde; imar plantnda park alant
azalacak, yogunluk artacaktrr. Bu nedenle s6z konusu imar plant degaqikligi talebinin reddine:
1778 nolu parselin, 6.rncr 5 yrllk Kamulagtrrma (imar) programrnrn 2013 yrl dilimine ilave
edilmesine oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN 33.MADDESiNiN:
Danrgtay Altrncr Dairesinin 2008/3781 nolu Karafl bulunan, Milli Savunma BakanhOrnrn
02.03.2013 tarihli yazrlaflnda belirtilen "Askeri Hava Alanr Mania Ptantarlnrn Uygulanmasr"
konusunun miizakeresi oldu0unu belirten lvleclis BaSkant bu konudaki yazt ile komtsyon raporunun
okunmasrndan, slayt iizerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
Danrgtay Altrncr Dairesinin 2008/3781 nolu Karafl bulunan, Milll Savunma BakanltOtnrn
02.03.2013 tarihli yazrlaflnda belirtilen "Askeri Hava Alant Mania planlannrn Uygulanmasr" koiusu
incelenmrg olup:

07.02.2004 tarih,10 saytlt Belediye Meclis Karafl, Eskigehir ldare tdahkemesinin 2006/663
02.05.2-00,8 tarih, 173 sayrl Betediye t ectis Karan, lt Mahali ldareter Miidrirtugrtniln
09!1.2008 tanh, 2313 sayrh yazrsr ve ekteri, ll Maha i ldareter Mridurtiigrtnun 06.03.201itarih,
1833 sayrlr ve Ozel Kalem Miidurlugunrln 21.03.2013 latth, 2179 sayrti yazrlarryta iletilen, Milli
Savunm€ Bakanlornrn 02.03.2013 tarihli yaz drneoi, lmar ve bayindrrlk ' Komisyonunun
24.04 2013 tarihli raporu, Hukuk lgleri MiidUrtiigiiniin 13.05.2013 tarih, 325 sayrtr yazrtanyta itetiten
Danrgtay Altrnct Dairesinin 2008/3781 nolu Karafl, ilgiti dOktimanlar etud edilmiitir.

pl!I9l?rl,

.,

Dantgtay Altrncr Dairesinin 2008/3781 nolu Karannda;
Dava, .l/25.OOO dl9ekli Kutahya
Askeri Hava Alant Mania Plantntn her dlQekteki imar planlna igareflenmesi ve plan kapsamrnda
kalan ingai faaliyetlerinde ruhsat verilmeden dnce bdlgede yetkili komutanlk olan Hava EOitim
Komutanlrgt'ntn gdriiliinun allnmasr istemiyle yaprtan ba9vurunun reddine itrgkin 7.2.2004 gUnli.i,
10 sayrl belediye meclis karanntn iptali istemiyte agtlmts, ldare Mahkemesince, davalt idarede her
ne kadar, bu b6lgelerde yUksek ka t yaprlagmaya esas imar planlan yaptlarak yUrUrliige girdigi ve
yaprla,gmaya. baslandt0r ve bazr bdlgelerde bina ost noktalannrn mania kriterterlne uyg-un-otmio16r
ileri surulmekte ise de, davact idarenin talebinde mania kriterlerini saglamayan bina ve tesislerin
yrkrmrna iligkin herhangi bir istemin sdz konusu olmadr0r, sadece .l/25.OOO dlgekli Kiitahya Askeri
Hava Alanr Mania Plantnln her dlqekteki imar plantna igareflenmesi ve bundan sohra plan
kapsamrnda ruhsat verilmeden 6nce bdlgede yetkili komutanltktan izin altnmasrna y6nelik bir
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talebin sdz konusu oldugu, diger taraftan hava alanlan yaklnrnda yaptlacak imar dUzenlemelerinde
mania esaslaflna uyulmastntn mevzuat geregi zorunlu olmast kargtsrnda, davalt idarece aksi
ydnde tesis edilen iglemde hukuka uyarltk bulunmadtOt gerekgesiyle dava konusu illemin iptaline
karar verilmig, bu karar davalt idare taraftndan temyiz edilmigtir. Dava konusu iglemin yukarrda
dzetlenen gerekQeyle iptali yolundaki temyize konu Eskilehir ldare Mahkemesinin 27.3.2006
grinlu, E: 2004/703, K: 2006/663 sayrtr karannda, 2577 sayfi ldari yargrlama Usulu Kanunu,nun
49. maddesinin '1. frkrasrnda sayrlan bozma nedenterinden higbirisi bulunmadtgtndan, bozma
islemi yerinde gdriilmeyerek antlan mahkeme karannln ONANi,lASlNA......, hususlarr yer almrgtrr
l\,lilli Savunma BakanIgrnrn 02.03.2013 tarlhli yazrlannda;... 04.03.2013 tarihinden itibaren ruhsat
vermeye yetkili idare tarafrndan (Valilik, Betediye), maksimum ingaat yUksekliklerinin, Milli
S€vunma Bakanltgt taraftndan yaytmlanmts olan, mania plantna uygun olarali, herhangi bir askeri
birimden g610S almadan, dogrudan talep sahibine bitdiritmesi,... hususu agrklanmrstrr KLltahya Askeri Hava Alanr Mania planrnrn bir bdliimii; Belediye ve irucavir Alanlanmrzrn
drgrndadrr. Kritahya Kentsel Sit ve Etkrtenme ceeiS Atanlafl Koruma Arrrac| 1/E.OOO Nazrm lmar
Planlan ve diger bolgelerdeki 1/5.000 Nazrm Imar ptantannda, Krjtahya Aakeri Hava Atanr Mania
Planr igaretlenmigtir. Kutahya Kentsel Sit ve Etkitenme ce9i9 Atanlan Koruma Amagtr lmar
Planlanndaki; nazrm ve uygulama imar plant revizyontan, degigiklikleri v.b Belediye lreclisimizin ve
Koruma_Bdlge Kurulunun Kararlanyla yaptlabilmektedir. Belediye Alanrmtz dahilindeki, 2. Organize
Sanayi Bdlgesinde ise nazrm ve uygulama imar ptanr revizyonlan, deOitiklikteri v.b Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlr0r Karanyta yaprlabilmektedir. Belediyemizin bu ptinlarla ilgili hertrangi bir
onama yetkisi bulunmamaktadtr. Organize Sanayi Bdtgeleri ile itgiti imar ptantan;rn uygutarimasr
hususundaki ig ve iglemler organize sanayi Bdlge Mridurruklerinca yuri.rtuimektedir. 'tg5 tret<taart
alanda Kutahya Kentsel Sit ve Etkilenme GeCiS Alanlan Koruma Amagtr lmar planlarr revizyonu
yaprmr i9i; ihale edilmil olup . ihateyi atan firma tarafrndan ilk qaIgmalar teslim edilmiltir. Sdz
konusu Koruma Amag| lmar plantan drgtnda, 2.749 hektarhk alanda i/5.OOO Nazrm ve 1/.1.OOO
Uygulama imar planlarr revizyonu i9i; ihate edilmil otup , ihale, iii atacak firmanrn betirlenmesi,

agamastndadrr.

- 07 9?.?91tarih, 10 sayrl Betediye tvtectis Karannrn iptat editmesine ve Danrgtay Attrncr
Dairesinin 2008/3781 nolu karafl ntn uygulanmastna;

_

- KUtahya Askeri Hava Alanr Maniaptanrnrn; KUtahya Kentsel Sit ve Etkilenme cegii Alanlan
J/1.000 Koruma Amaql Uygulama lmar ptanlan da dahii olmak Uzere, 2. Organize Sanayi Bolgesi
imar planlarI haricinde, bUton 1/1 OOO Uygutama lmar planlarrndai ilgili hususlan ve
"Yaprlagmalarda l\rania ptanr Kriterlerine Ui;lacaktrr,, kriteri ile
beraber uygulanmasr,Milli
Savunma Bakantr0rnrn 02.03.20.13 tarihti yazrtarinda belirtilen itgiti iglemterin yaprlmi!rna;

Kentsel Sit ve Etkitenme cegis Atantan Koruma Amagll lmar
. ^_;-lrq]le](]:1,1
:landa .KutahyaFranrarl
tte bu ptanlafln
dtgrnda 2.749 hektarlrk alanda yaptlmakta olan revizyon imar planr
b, uygutama imar ptantanyta beraber. 2. Organize Sanayr Botgeii imar ptantafl

3llT!l,le.t
na.crnde. tLlm uygulama imar planla.na

isaretlenmesrne

Kutahya Askeri Hava Alanr lt anra ilanrnrn

Bdlge Kurutu MrtdiirtUgUne ve 2 inci Organize Sanayi B6tge MrtditrtUgiine
19,lyma
-. ---1,"lrlri
Iellmestne
oy brrti0i ite karar verildr

GUNDEMiN 34.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 03.04.2012 tarih, 167 sayrlr karannrn butunduOu, ytldrflm Beyazrt
ldahallesi.95 pafta. 595 ada. 21 notu parselle rtgiti rmir ptanr deErgikligi ko;usunun mUzakeresi
orougunu bettrten Meclis Bagkant bu konudaki yazt ile komisyon raporunun okunmastndan,
slayt
Llzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan mrlzaker;lerden sonra konuyu
oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 03.04.2012 tarih, 167 sayrtt karaflnrn bulundugu, yildrnm Beyazrt
N4ahallesi, 95 pafta, 595 ada, 2.1 notu parse e itgiti imar ptanr degrgrktigi muiaclltr
incetenmis olup;

-

Yrldrflm Beyaztt Mahallesi. 95 pafta. 595 ada 21 nolu parselde
Suvulanma otmadan
rmfalll'fr saglanmasr ydniinde imar ptanr degigiktiEi tatebinr iQeren, 22.04 2Ot3tatih,
IlqP$Jn1
r.uerud editmi$trr. Betediye Mectrsimizrn 03.04 20121arih, .t67 sayrtr kara nda
1i oelnttdrgr
SIll l"lr dil9kgeyaptlaima
oa
butrjnlijoU aqrstndan, genel gergevede kogullafln etrld edilmesi
lekttde.

_

r●

(1s)
gerekmekte olup, Yrldrnm Beyazrt Mahattesi, 95 pafta, 595 ada, 2'l nolu parselle ilgili s6z konusu
imar plant de$igikligi talebinin, revizyon uygulama imar planlaflnda delerlendirilmesine oy birligi ile
karar verildi.

GUNDEMiN 35.MADDESiNiN:
llimiz, merkez Lala HUseyin Paga Mahallesi, 43 pafta, 220 ada bolgesinde imar planr
degigikligi konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazr ile komisyon
raporunun okunmasrndan, slayt ilzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Lala HUseyin Paga Mahallesi, 43 pafta, 220 ada b6lgesinde imar planr
de0igikligi mtlracaatr incelenmig olup;
Lala Htiseyln Paga Mahallesi,43 pafla, 220 ada bdlgesinde; imar plantnda belirlenen yapr
yaklagma srnrrrnrn sabit tutularak, yol alanrnda kalan bina bolumunirn bulundu!u sahanrn, Tek
ldari ve Sosyal Tesisleri Alantna dahil edilmesine yonelik imar planr degigikli$inin 3'lg+ Savrh
Kanun'un 8/b maddesi uvannca onavlanmasrna oy birligi ile karar vedldi.
GUNDEMiN 36.MADDESiNiN :
llimrz, merkez Civli, Kirazprnar Mahallelerinde; Belediye Meclisimizin 04.01 .2013 tarih, 20
sayrlr kararryla onaylanan 2210 nolu imar planr ve deoigikliginin dirzenlenmesi konusunun
mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun
okunmastndan, slayt Uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Civli, Kirazprnar Mahallelerinde; Belediye Meclisimizin 04.01.2013 tarih, 20
sayrh kararryla onaylanan 22'10 nolu imar planr ve degigikli!inin duzenlenmesi muracaatr
incelenmig olup;
9ele{yg Me-clisimizin 04.01.2013 tarih ve 20 sayrh Karanyla onaylanan, Dumluprnar
Universitesi Evliya Qelebi Yerlegkesi igerisinde ve drgrnda troleybus hattinrn da gegecegi yol
alanlanntn ve ilgili tesislerinin.diiTenlenmesine iligkin, 2210_1_2 nolu imar ptanive Oe!iiiftitteri
hakkrnda gorug, Dumluprnar universitesi Rektdrlugunden , zs.ot.zols tarin, sso-tsta iayrtr
yaztmrzla, istenmilti. Altnan cevabi 29.04.2013 tarih, 753/334 sayrh yazrda; konunun, [jniversite
Ydnetim Kurulunun 05.04.2013 tarih ve i0 sayrh toplantrsrnda, uzriran Gciruq Raporu
do!rultusunda goruguldiro0 ve uygun gortrlmedioi, belirtilmigtir. soz konusu Raporda; ,,...1.
M_evcut toplu tagrma hattlnln daha etkin_ve verimli galrgtrrrlm-asr halinde, troleybUs ile yerlegkeye
oOre,nci tairmaya gerek kalmayacakrr.2. Troleybui yi da buna oenzel utagtirmJ
ii.tLrt"iiniirg,t
trafigi ile birlikte kullanabilmek igin mevcut.yol geometrisi yeterli bulunmam'"rt"o,r. e,
durumlar soz konusu oldu!unda.ilave araziye glreksinim duyulacaktrr. g. Zoruntutut iiol
otiradtkga yol
tasanmt agrstndan ust gegit de$il alt gegitler teicih edilmektedir. Higbir zorunlufui iu*iyenin
gostenlen Dumluprnar Universitesi Evtiya Qetebi yerlegkesinin g6iuniigunun bii u.t g;A orner
yaprlarak g6lgelenmesini gerektirmemelidir.; hususlarr agrklanmigtrr. eu'ua6tamoa
rafioiaa
belirtilen hususlann yerine getirildi!i, aga$rda agrklanan imar planr ve aegiglkligi, iljiriionurar
hazrrlanmtgttr.
Troleybus sistemiyle llgili; kullanrlacak araglar o/o8 'e kadar e!ime dayanrkhdrr. Maksimum
uu Km /sa; tlcari hlzldlr. Kullanllacak araglann jeneratdr yaklt kapasitesi 100 Lt. olup, minimum
25
km. rahat bir gekilde elektriksiz gidebilir. Dolayrsryle, Troleybus sistemi, rac kap,nri'oa
bYlYnd,ugyt..Y.fi.iversitenin gdriintir dokusunu bozmidan etetitrik direkteri'r" nernln!i
oiit"l gioi
g6runtU kirlili$ini ortaya grkaracak durum.olugmadan, gergeklegtirilebilecektir.
Rah-at, !uvenitir
gevreye duyarlt ve ktsa sUreli yolculuk imkanr sa!lanacakirr. Duraklann olacagr
kesimlirde
yayalann; duraklardan oncesi ve sonrasrnda 50 metre olacak gekilde tagrt traisi b6lumone
gegiglerini engelleyici sistemler.uygulanacaktrr. lmar planr ve oegigixligiy-te; Tav!an1
Karayotuna
paralel olacak gekilde 22 metrelik yol duzenlenmigtir. Ust gegit, lio-pruiei ipial
ediieref, nehzemin
dozenlemeler yaprrmrgtrr. Trafik akrgr; ust gegit veya t<oprti yiprrmadrsrndan, gerekirse
sinyalizasyon ile gozume kavugturulacaktri. 0nlveisite Agailandrrma Alanrna -birlesik
olacak
gekilde, 3 hektarhk Betediye Hizmet Atanr- Troleybus lstisyonu ve ltgiti resislert
.in"i,planlanmtgttr.
- Yukarrda agrklanan imar planr ve de!igikliOi, Dumluprnar Universitesi Rektorlugunden
uygun goru,un al̀nmasl kaydiyla
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- Troleyb0s Hattrnrn; Dumluprnar Universitesi Evliya Qelebi Yerlegkesinin kuzeyindeki 26
metre yoldan baglayarak, imar planr ve deoigiklioi ile olugturulan 22 metrelik yoldan devam ederek,
Kirazprnar yoluna ba!lanmast, llave uygulama imar planr ve imar planr deOigikliginin

kesinlegmesine mUteakip, ijniversiteye tahsisli alanlar dtgtndaki; yol ve yegil band - alanlarrnda
kalan tagtnmazlartn, kamulagttrma iglemlerinin 6.rncr 5 yrlllk imar (kamulagtrrma) programrnrn 2013
ylh dilimine ilave edilmesi, trniversiteye tahsisli alanlarda; troleybus hattrnrn gegeceoi tUm yol, yegil
alanlarrnda, Belediye Hizmet Alant- TroleybUs lstasyonu ve llgili Tesisleri sahasrnda, kalan
taglnmazlartn, D.PU ile Kutahya Belediyesi arasrnda imzalanacak bir protokolle suresiz kullantm
hakkrnrn KUtahya.Belediyesine verilmesi, bu iglemlerin gergeklegtirilmesi amactyla Belediye
Bagkanr Mustafa IQA'ya ve Belediye Enciimeni'ne yetki veiilmesine oy birligi ile'karar verildi.
GUNDEMiN 3T.MADDESiNiN:
TEIA$ rn, 12.03.2013 tarih, 306-0808 sayrlr yazrlarryla iletilen, 154 kVAltrntag - KUtahya
OSB - Ktrtahya Enerji lletim Hattr konusunun mUzakeresi oldulunu belirten Meclis Eiagkanr bu
konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt Uzerinde g6sterilerek bilgi
verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
TEIA$ rn, 12.03.2013 tarih, 306-0808 sayrh yazrlarryla iletilen, 154 kVAttrntag - Kutahya
OSB - Kutahya Enerji lletim Hattr konusu incelenmig olup;
Yeni 154 kV Altrntag - Kotahya OSB - Kutahya Enerji lletim Hattr konusunu igeren, TEIAS
tn, 12.03,2013 tarih, 306-0808 sayrh yazrsr etud edilmigtir. Yeni Enerji lletim Hattrnrn bir b6lumuntin
geQtigi, Belediye Alanrmrz dahilindeki, 2. Organize Sanayi Bolgesinde nazrm ve uygulama imar
plant revizyonlart, degigiklikleri v.b Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhgr Kararryla yaprlabilmektedir.
Belediyemizin bu planlarla ilgili herhangi bir onama yetkisi bulunmamaktadrr. Organize
Sanayi B6lgeleri ile ilgili imar planlannrn uygulanmasr hususundaki ig ve iglemler Organize Sanayi

-

BOlge MUdurlUklerince ytirUtUlmektedir.

Belediye ve MUcavir Alanlartmrz igerisinde, KUltUr ve Tabiat Varlklannr Koruma Mevzuatt
dtgtndaki sahalarda, Alayunt Mahallesi yerlegik alanr bolgesi haricinde, 2. Organize Sanayi Bolgesi
soz konu-suyazryta itelilen Demiryolu guneyi rek Trafo Merkezi Alairndan bagtayarakl
Plslno.".,
lnkOy Mahallesi - 2. Organize Sanayi Bolgesi - Yeni Bosna Mahallesi Perli Mahallesi l'fizuyuf
Mahallesi Dogu Bolumu -Alayunt - 1. OSB Batrsr guzergahrnda devam eden enerji iletim hatir ve
koruma alant (yapl yasakll alan) belirlenmesi "1- Karayolu ve Yeni
Qevre Yolu ile kesigmelerde ve
diger b6lgelerde enerji iletim hattr ile ilgili Ydnetmelik ve Mevzuat hukumlerine uyulaciktrr
Karayollan ldaresinden proje uygunluk onayr ahnarak protokol yaprtmasigereimektedir 2EIH'nrn Do0al Gaz Boru Hatttnt kesti$i noktada; AC interferansrn onlenmesi ve slandarl de$erlerin
alttna gekilmesi igin (ek-2) ile verilen BOTA$ standartlarrndaki HVAC (High Vottage nltirnative
current) 6lgu kutusunun tesis edilmesi, otapark seviyesinden 0,9-1m. De-rinlikte, "ei rilinirgr mln
5mm. olmak kaydryta kesisme-noktasrnrn sagrnda vL sotunda io,ar m. cenijrilinJ"'uo1
n"tt,n,n
uzerini kaplayacak gekitde pVC ve pE izote crrtu seritmesi (EK-3) -Boru hattr;a:rji;;e;afede
tesis edilecek olan EIH'na ait direklerin topraklama sistemlerinin boru hatttna OJkan tarairna
oegit,
diler tarafa (aksi ydne) tesis edilmesi.-Kesigme noktasrnrn bir ilerisi ve oir gerisine ieiis eoilecet
elektrik direklerinin boru hattrna olan mesafelerinin mumkun oldu!u kadar Esit olmasi
iooru nrtt,
2 EIH direginin ortasrnda kalacak gekirde ormatrdrr.) -ElH,nin DGBIH ite kesig;;;;ii;;indan
min.
60 derecelik agr ite_gegmesi gerekmektedir. -pranlanan EIH guzergahrnrn (EK-1)degig;;si
durumunda BorAs Kurulugundan tekrar g6rug aLnmasr ge16rre[te otup,' yrrairo-a'detirtiren
iglerin sahada yaprmr esnasrnda gerek bu iglemlerin takib] gerekse boru haitrnrn ,,TekniiEmniyetinin ve Guvenli!i"nin saglanmasr agrsrn-dan galrgmilara baglanrlmadan en ai s i9 gunu
dnceden bahsi gegen b6lgeden sorumlu BorAg Aniara gube Mudlrlugir ile irtibata geEilerek
gdrevlendirilecek teknik personelin kontrolUnde gaLgmalairn yurutUlmesi geretmekteiir.,; geklinde
plan notiarlnln olu§ turuirnaslna
a¨ i¨ r p anl̀e de66Й F■]広 SI: '8D品 :l
,1り LYygり

Ъ

γ

getirilmesi. cinigazA.s den oorus.ahnmasr sarflanvra
uvannca onaylanmastna oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 3S.MADDEsiNiN:

srsmi
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06.04.2010 tarih ve 165 sayrl Belediye Meclisi Kararr ile tespit edilen, ilimizdeki taksimetre
ucretlerinin, Kutahya 96forler ve Otomobilciler Esnaf Odasr Bagkanh$rnrn 24.05.2013 tarih ve
01.2013.(43)29 sayrh yazrlarrnda, 03.05.2013 tarih ve 233 say t Belediye Meclisi Karannda
taksimetre aO tg Acretinin 2.50.-TL., Taksimetre km iicretinin 2.70.-TL. Olarak uygulanmasrna
karar verildigini ancak;
30.11.2012 tarih ve 28483 sayilr Resmi Gazetede yaynlanarak yarilrlage giren Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlryrnrn Otgu ve Oqa eteueri Muayene YonetmefiAinde deQigiklik
yap mastna dair y6netmeliQin degigtirilen bentlerine g5re "Taksimetre:arag dAniigUm hzrnrn
altnda bir hEla seyrederken veya beklerken, ilk birim zaman gegildikten sonra ve her birim zaman
ag dtjtnda, gegen siirenin kars Gtnda 5denecek toplam Acreti gdstermek zorundadr." maddesi
ve aynt kanuna gAre taksimetrelerde S Moduna ddnAgAm mecburiyeti getirildigini ve soz konusu
meclis karanna, taksimetre ag ry, taksimetre km., Birim Saat Ucreti, Birim Mesafe, Birim Zaman 1
dakika nrn da eklenmesini ve fiyatlannrn tespiti yonandeki talepleri " olduSunu bildirmig ve konu
incelenmig olup;
Taksimetre ilcretlerine agaordaki maddelerin eklenmesine
belirtilen Ucretlerin
uygulanmasrna oy birligi ile karar verildi.
̲Binm saat ucreJnin
115,00 TL,
̲Binm Mesafe ucrelnin
:100 metre=0,27 TL,
―
Bヤ im Zaman l dakika
:0,30 TL

'

ve

GUNDEMIN 42.MADDESININ:
Belediyemize ait ana hizmet binasrnrn Dumluprnar Universitesince hazrrlanan Deprem
GUvenlik raporunun mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile raporun
okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediyemize ait ana hizmet binastntn deprem gUvenlik raporu incelenmig olup;
11 .02.2013 tarihinde Belediyemiz ve Dumluprnar Universitesi arastnda imzalanan protokol
gereoince Belediye hizmet binast ile Belediye Kult0r Sarayr binalarrnrn deprem gUvenlik
incelemeleri Dumluptnar Universitesi tarafrndan yaprlmaktadrr. Belediye HizmetEinasrna ait
inceleme ve testler tamamlanarak hazrrlanan rapor Belediyemize ulagmrgtrr.
Raporun 7. maddesi olan sonug b6lUmUnde agaQrdaki hususlar belirtilmigtir.
1-Mevcut binanrn yoriirlukteki ydnetmelige gore deprem yuklerini kargrlayamadr!r ve
gogme durumunda oldu!u tespit edilmigtir.
2-Mevcut binanrn katlarrndaki tagryrct duvarlarrn en az %30.69'unun kaldrrrldr!r ve bunun
deprem kargrsrnda gok 6nemli bir yetersizlik olugturdugu tespit edilmigtir.
3-Mevcut binada en az C16 kalitesinde beton kullanrlmast geiekirken mevcut beton
laVqntml111 istenen dayanrmtn yartsrnda oldulu ve bunun gok 6n6mli bir yetersizlik olugturdulu
tespit edilmigtir.
4-Mevcut binanrn krsa kenArrna paralel olan pek gok aksr doorultusunda duvar altr
betonarme temellerinin eksik oldudu ve bunun dnemli biiyetersizlik olugturduou tespit edilmigtir.
s-Mevcut binantn bodrum katrnda bina igerisinde kalan dtrgey hitrtlarOi donatr yeters2liOi,
bodrumdaki tum duqey hatrllarda boyut yetersiziigi bulundugu ve bunlarrn onemli yeteriizlikler olugturdu0u tespit edilmistir.
6-Mevcut binanrn bodrum kat yUksekli0i drgrndaki diger kat yUksekliklerinin yurUrlUkteki
ydnetmeli$e ayktrt oldu$u ve bunun ikinci derecede dnemli bir yeteisizlik olugturdu!u tespit

edilmigtir.

Yukanda Belediye Hizmet binasr igin 6nem derecesine gore altr temel yetersizlik
slralanmlgtlr. 50 yrlda agrlma olastlt0r %10 olan deprem esas allnarak bu altr temel yetersizligi
bulunan mevcut binanrn yururlirkteki yonetmeligi saglayabilmesi igin yaprlabileceklei agagrdi
6zetlenmektedir. Ancak mevcut binanrn kat y0ksekliklerinin yeni y6netmelige uygun haiegetirilmesi mUmkUn deOildir,
1- Mevcut binanln tum kaldtrtlmrq olan tagryrcr duvarlarr yeniden 6rulmeli tum pencereleri
kuqtrltirlmelidir. Bu durumda dahi tagryrcr duvartairn yuruRtukte(i yonetmelioe gore deprem
yuklerini tagryamayaca!r ve ilave guglendirme tedbiilerine ihtiyag duyulaca!r y-aprlan model
gahgmalannda gOrUlmugtirr. (Ek-7, tablo 7.5)
2- Mevcut binada kullanrlmtg olan ve istenen dayanrmtn yanstna sahip olan betonu, beton
kalitesini guan igin C16 kalitesine yUkseltilmesi mUmktin degildir. Ancak tagtytct duvarlarrn hasar

gelik donatrl 6zelsrva ile gOqrendirilmereri ve dll9e)mererin oe uzerine donatrrr beton atrrarak
giiqlendirilmeleri m0mki.tndUr.
3- Mevcut binanrn temellerinin yrtriirlUkteki ydnetmeligi saotayabilmesi igin ta9tytcr yrgma
duvarlaflnrn alttnda eksik olan betonarme duvar alir temellerinrn yipilmast qerekmektedir.
Ekonomik dmrUnu neredeyse doLdurmak i.jzere olan ve deprem yo[lerini kargtlayamadtgt
igin gd9me durumunda oldugu kabuledilen Belediye Hizmet Binasrnrn yuXanaa OzetienOi6l giOi"
gUglendirilmesinin maliyetinin otdukga yijksek olacaktrr lraliyeti de olsa mevcut
bina
giiqlendirildiginde Belediye Hizmet Binasr otarak kullanrtmasrna yUriirlukteki ydnetmetigin
7.7
maddesi izin vermemektedir. Bina giigtendiritdiOinde ydnetmeligh izin verdiOibaska ariagtar igin
kullanrlabilecektir.
..Sonu9 olarak; deprem agtstndan gdgme durumunda olan, tagtytct duvar sisteminde dnemli
zafiyetiolan, bu nedenlerden dolayr 6nemli bir grtglendirme projesi v;'yitksek maliyeti olan
gUglendirme imalatlanna ihtiyag duyulacak otan, gilglendirdikte; sonriBeledjye Hizmet
Binast
olarak kullanrlamayacak olan ve tarihi bir dzeflige de sahip olmad16r dugiin0re; Kiitahya Belediye
Hrzmet Binastnrn gUElendirilmesi tavsiye edilememektedii, denilm;kted;r
Dumluptnar Untversitesince hairrlanan rapor komisyonumuzca degerlendirilmig olupi
1- Belediye Hizmet Binasrnrn rapor doOrultusunda yrkrlmasr gerekti!ine,
2- Belediye Hizmet Binasrnrn, mrjlkiyeti Beledryemiie
Evtiia Qet;bi l9 Merkezine
talrnmasrna ve bu ama9 icin Evtiya Qetebi i9 lvlerkezi;de gerektr tadilat ve diizentemelenn
yaprlmastna,
3- 6306 sayrl " Afet riski altrndaki alanta,n ddnugt0..ilmesi hakklnda kanun, kapsamrnda
.
'
yrkrlmasr gereken Belediye Hizmet Binasr igin KUtti.ir Varirktaanr Koruma
Kuruiu Brilge
M0dUrlUgiine iletilmesine,
y: yaqlmr hususunda tLim konutarda Betedtye Baskanr Musrafa lQA,ya ve
Eereorye
Encumenr'ne yetki verilmestne oy birligr ile karar verildi.
"^,^,..?i::ilillllT-asl
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cUNDEMiN 43.MADDEsiNiN:
llimiz, merkez, Bdlcek Mahallesi, 19 pafta, .l5OO nolu parsel
bdlgesinde dtizenleme
yaprlmasr konusunun miizakeresi otdugunu
betirten lre"fi" 6"Sfrn, Oi to"uOaki yazr ile
komisyon
.raporunun okunmasrndan, sttt uzerinde gdsterif"*k UGi *riir"iroen ve yaprlan
milzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimrz, merkez, Bdlcek Mahallesi, 19 pafta, lSOO
nolu parset bdlgesinde drjzenleme
yaprlmast mtiracaatt incelenmts oluD
Bahqeli Evler l\,4ahallemr;de iere rstahr ite kamulagttfllacak
mulk sahiplerinrn istegi
do.ruttusunda, vaprrasmanrn ormad16r rmar pran,na gore
damii.
3 kat Konut,
yoratantannda
Park ve
katan Bolcek-Maha,isi
pift". isoo
p;il"t-rL'niJ"
i,n",
pr"n,no"
-rs
Qevresindeki ortaokur, park yor saharannrn, 6roo
J"y,ri nr"ini"ii niim-ia-*iAianr'arrn o.nugtorutmesr
Hakkrnda Kanun kapsamrnda kulen,rm,k itz"r" x"nt'""r
o6ruiii.'i"iii,'Vliiej"n, ir"n uoirr""i,
ortaokur atanr ite itoiti otarak , Mr,i F6,tim t\4uourrrgu:"d""
loili';rini.,l""ir"'[Ii" ," g"r,i,."i,,i
BakanIgr'nrn oturu atrnmasr kavdrvta hu atan,ctnai,
i"rrn di"ii,liii'""iipr"ii)iii". r,iau trr"" r"
diger,iSlemlerde, s.dalegme, protokll, anlagma
sarltarnrn belirlenmesi. imzaianriasr v.b. husr.rstarda
Berediye Bagkanr Musrafa ICA'ya ve Betediy"
en"um"nin" y"iii ,",iii"""]iJov'[irrigi it" t"urt
edilmislir

&;t;ru;Gik;,.".
"i,

GUNDEMiN 44.MADDESINiN:
llimiz, merkez, Bdlcek Mahallesi, T"vganll Karayolu
.,.
rlzeri kavlak alant duzenlenmesine
iliskin imar pranr degigikrigi konusunun mrrza-t<eresr
otiugunuleri.i",i
rr.,i"lii" ii"gtrn, ou konudaki
yazr.ite komisyon raporunun okunmasrndan,
,r"yiu.-rina-" it riirit"-r"r, tIi'r!r,rr""ino"n
yaprlan,muzakerelerden sonra konuyu oya
sunou ve;
llimiz. merkez, Bdlcek Mahallesi. Tavsanll Karayolu
Uzeri kavgak alant dtlzenlenmesine
'
ilrgkin im€rplant degrgikligi muracaatr Incelenmtq
olup
yurufluKtekt tmar plantnda. Tavsanh
Karayolunun kuzeyinde: Kiltahya Ttcaret Borsasr,
Adliye SarayrAtantan. Betedrye HrzmeiAtan,
lujrine lkmaile'si.-rJt,'i'lvJi'p"rrn ," ei
Tesisteri Atantan, Qok AmastiSpor res,"r"" aE"i y"i"i,iii,i
Jnrrii 11nir", rrrr"n,,
Atantanna latrt rrafioi akrsrnrn artacak otmasrnda;
doaari i;ray;L'i:-i"iiniii"rgrr oii."nr"r".i
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kenlsd meskun
l*"y:Il'Jji:l"jf=j^k,^::.,1:9yj"nr".",ryr6
d6kusu Jrattnda la゛ itrargttnLklJぷ "oi[6nL"J"x-"nilir'ii,ir"n,,
Jz:11:僣 ￨:iig:;;き :ぎ:子 :ぎki『
"r"nr"nyr,
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zamanda, Tavganlr Karayolundan Bdlcek Mahallesi yol ayflmtnda Karayolu ozerindeki refuj alant
imar planrnda kapal lekildedir. Bu nedenlerle, halihazrrda Karayolundaki Bdlcek Mahallesine
ddnul bdlUmi.inde bulunan Kaviak Alantntn aynr sistemle , imar planrnda 22.L.4 paftada, K0tahya
Ticaret Borsasr Alanr ile Adliye Sarayr Alant kesiliminde Karayolu bdlgesinde dUzenlenmesine
iliskin imar planr degisakligi, Karayollan '14. Bdlge MUdUrlDounden uygun gdrUSUn altnmasr
kaydryla 3194 Savrlr Kanun'un 8/b maddesi uvaflnca onavlanmastna oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMIN 45.MADDESiNiN:
llimiz, merkez,lnkdy Mahallesi, 28 pafta, 1330, '1331 nolu parseller alanrnda imar ptanr
degisakli0i konusunun mr.izakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yaztnrn
okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez,lnk6y ilahallesi, 28 pafta, 1330, 1331 nolu parseller alanrnda imar planr
degigikligi konusunun daha detaylr incelenmek r-izere lmar ve Bavtndtrltk Komisvonu'na havale
edilmesine oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMIN 4s.MADDEsiNiN:
Belediyemiz Kiiltilr ve Sosyal lsler MiidUrliiOU Btitge lqi lgletme Birimi fiyat tarifesi
konusunun mtizakeresi olduounu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazrntn okunmastndan ve
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 02104/2013 tarih ve 195 sayrtr karan ve l9igleri Bakanllgr Mahalli
ldareler.Genel MudurlU0tl'nrln 24104/2013 tarihli onayr ile izin verilen Krttahya Belediyesi Sosyal ve
lktisadi llletmesine art, Belediyentn SosyalTesisler, piknik alanlan, restoran,market, park, gay
bahgeleri faaliyetlerinde uygulanmak Uzere Belediyemiz Kiittur ve Sosyal lster MLtd0rlijgrj lileime
Biriminin gelir tarifesinin olugturulmastna;
Ekte sunulan 2013 yrll KUlt0r ve Sosyal liter MOd0rlijg0 lgletme Biriminin Fiyat tarifesinin
aynen uygulanmak tizere kabutUne oy birti0i ile karar veritdi.

,

GUNDEMiN 4T.MADDESiNIN:
llimiz, lnkOy l\rahallesinde arsa sattglan konusunun muzakeresi olduounu belirten Meclis
Bagkant bu konudakiyazrnrn okunmasrndjn ve yaptlan milzakerelerden son-ra konuyu
oya sundu
ve:
llimiz lnkdy Maha esinde ikamet etmekte otup, kdy vasfrndayken muhtartrktan arsa
almak
,."tandagtanmrzrn, satrs iitemb;inin iaprtmasr (onusundali tatepterine itiskin
i9]i?^:l-irlT-r!
Komrsyon raporu incelenmiS olup,
_ . lnkdyun rginde butundugu 19 kdyrlr ttizet kigiliOinin fes edilerek mahafle olmasr, 5393 sayrlr
11. Maddesi uyaflnca i9/06/2006ta;ih ve 2OO3ler86 siyrtr mugterek
kararname
P^"P9ly_
qoruterer( bu karctname 2OtOGl2O06 tarih ve 26204
Ie uygun 1?!i",
sayrI Resmi Gazet;de yayrntamrgttr
dnce k6y. muhtartrOrnca valandasi;'v"piLn
icin sartara
lll?to:,1t1n:lL:
:*adan
uygun
orarak mUracaatt
"rJJirt,sr"n
bulunan ve borcunu bitirenlere tapu devirlerinin yaptlmastna;
krsmrnr yapmri otanrar.a r"l"n i,'sm deter
iiomrsyonu tarat,naan
...-.._ ,9.01r.:,:rll,n.orr
ougun
xu rayrg deoerter usti.inden belirlenen fiyata g6re 6denmesi
Sarttyla sattg illemlerinin
yaprlmastna;
Belediyemizde bulunan bilgi ve belgelere gOre sattg gar aflna uymayanlafln, sattg
gartlanna uygunluklarnr ispat etmereri harinde ya da hukuir yolara
bag'vura'rii hak kazanmaran
halinde kendilerine sattQ yaptlmastna:
Satrn altnmasl igin bagvuru yapllmamtg tagtnmazlafln, yada basvuru gar anna uygun
yasat itiraz sUiesi'sonunda haitrtr!rnr iipa ayimayantara-ait
:]T:JalItura-cagt:ahipte0nin,
la9rnmazlann ihale ile sattglanntn yaprlmastna ve satrgrna iligkin b;del belirleme gilgmalarrnrn
rglemlerinin gergekte$riritmesine bu husustakitiim konularda Belediy; Bagkanr
J:ell:l:[:?lrS
Muslata l9A'ya ve Belediye Encumeni'ne yetki verilmesine oy birlioi ile karar veritdl.
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GUNDEMiN 4s.MADDESiNiN:
llimiz, Lala Huseyin Paga Mahallesj 20.M.l pafta,2ASS ada, 4 parsel numaralr tagrnmazrn
tasarruf geklinin belirlenmesi konusunun miizakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr
bu
konudaki yaztnln okunmaslndan.ue yaptlan mLizakerelerdEn sonra tonuy, oya
sunau ve;
mmレ Lda Huse,n Pa,a Maバ ale● 2d面 ilana■ l :da,7私 1冨 品品
ξ
譜 嵩滸倒amna
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gdre T2 Aynk Nizam 3 kat 0,30 imar planrna gore tahsisli lagrnmazrn mi.rlkiyeti Belediyemize aittir.
562 konusu tagrnmazrn butunU veya ifrazen kamulagttrtlmalarda takas yoluyla
kullantlmastna ve bu konularda gerekli olan gartname, sozle$me ve protokollerin haztrlanmast ve
imzalanmasr konulannda Belediye Bagkanr Mustafa lqn'ya ve ve Belediye EncUmeni'ne yetki
verilmesine oy birli$i ile karar verildi.
GUNDEMiN 49.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Lala HUseyin Paga Mahallesi 43 pafta,9'14 ada,3 parsel numaralr
tagtnmaztn tasarruf geklinin belirlenmesi konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant
bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Lala HUseyin Paga Mahallesi 43 pafta, 9'14 ada,3 parsel numarah, imar
planrna gore H:8,00 Mt. Ticaret Alanrna Tahsisli tagrnmaztn mUlkiyeti Belediyemize aittir.
56z konusu tagrnmazrn bUtUnir veya ifrazen kamulagttrmalarda bUtUnU veya ifrazen takas
yoluyla kullanrlmasrna ve bu konularda gerekli olan gartname, sozlegme ve protokollerin
hazrilanmasr ve imzalanmasr konulannda Belediye Bagkant Mustafa IQA'ya ve Belediye
EncUmeni'ne yetki verilmesine oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN So.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 adada uygulama imar plant deligikli$i
konusunun mUzakeresi olduSunu 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, Hamidiye Mahallesi, 135 pafta,788 adada uygulama imar planr deoiSiklioi,
muracaatr incelenmig olup;
Su ve Kanalizasyon lgleri Mudurlugu'nun 02.06.2013 tarih ve 1561 sayrh yazrsr etUd
edilmigtir. Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 adada imar planrnda Park lejandh alan
bulunmaktadrr. Soz konusu alan Koruma Amagh lmar planr kapsamrnda Etkilenme Ge9i9 Alanrnda
kalmaktadrr. Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 ada, 1-2-3-4-6 parseller b6lgesinde Park lejandlt
alanda Su Deposu Alanr ve yol alanr dtJzenlenmesi, 135 paftantn gUneybatt boltlmiinde
alaglandtrtlacak alan b6lgesinde park alanr duzenlenmesine y6nelik 1/1000 dlgekli uygulama imar
planr deoisikligi, Koruma Bdlge Kurulu'nun uygun gormesi kaydryla 3194 Sayrh Kanun'un 8/b
maddesi uvarrnca onavlanmasrna oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 5I.MADDESiNiN:
TEIA$ rn, 12.03.2013 tarih, 306-0808 sayrlr yazrtarryla iletilen, Atayunt Mahailesi
B6lgestnde; 154 kVAltrntag - K0tahya OSB - Ktrtahya Enerji lletim Hattr konusunun milzakeresi

olduQunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt
0zerinde g6sterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
TEIA$ rn, 12.03.2013 tarih, 306-0808 sayrtr yazrtanyta itetiten, Atayunt frlinaillsi
Bdlgesinde; '154 kv Altrntag - KUtahya oSB - Kutahya Enerji lletim Hattr konusu incelenmig olup;
Yeni 154 kV Altrntag - Kijtahya OSB - KUtahya Enerji lletim Hattr konusunu igeren, TEIA9
n, 12.03.2013 tarih, 306-0808 sayrh yazrsr ettid edilmigtir.
Belediye ve MUcavir Alanlartmrz igerisinde, Alayunt Mahallesi b6lgesinde, enerji iletim hattr
ve koruma alanr (yapr yasakh alan) belirlenmesi, 1- Enerji iletim hattr ile ilgili YOnetmelik ve
Mevzuat hUkUmlerine uyulacaktrr. 2- Enerji lletim Hatlarryla ilgili yaprlacak gahgmalarrn

belirlenecek tip projeye uygun olarakANT Batr Bdlge Mudurlu5u ve MSB Eskigehir lngaat Emlak
B6lge Bagkanhgr ile koordine edilmesi NATO Akaryakrt Boru Hattr irzerinden agrr tonajk ig
makinesi gegirilmemesi ve istimlak sahasr yakrnlarrnda paflatmalt galrgma yaprlmamasr
gerekmektedir. 3. Madde olarak BOTA$rn gOrUgtrndeki ilgili hususlann aktanlarak plan notlanntn
olugturulmasrna yonelik uygulama imar planr, Koruma B6lge Kurulunun uygun g6rmesi, TEIA$ ga:
uvoulama imar pianinln sehir plancislna hazl‖ atinlmas、 Deviet Demittgllan AfyOD z̀EOlqe

A.s den odrus ahnmasr. kaydryla 3194 sayrh Kanun'un 8/b maddesi uyarrnca onaylanmasrna
oy b rloi‖ e karar verildl
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GUNDEM|N 52.MADDES|N|N:
llimiz, merkez, Lala Hirseyin Paga Mahallesi 220 ada,50 parsel numarall taglnmazdan
ayrrlan ve D.O.P Fazlasr olan 22Q ada, 137 parsel numaralt 2.450,00 m2.lik taglnmazln
kamulagttnlmast konusunun muzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yaztntn
okunmasrndan ve yaprlan mi.rzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
llimiz Lala Huseyin Paga Mahallesi, 43 pafta 220 ada 50 parsel numaralt tagrnmazrn da
bulundugu alan BelediyL Encumenimizin 21 .12.2011 tarih, 4409 saytlt karart ile 3194 Sayrh lmar
Kanunu'nun 18, Maddesi'ne gdre imar uygulamastna altnmtg, imar uygulamaslna dahil edilen
alanda D.O.P % 40'r gegmigtir.
3194 Sayrh Kanunu'nun 18. Maddesi'nin arazi ve arsa ditzenlemesini konu alan
"Duzenleme ve ortaklk payrnda fazla grkan miktann sa$lanmast" ile ilgili bolumilnde
"... agaordaki srraya gdre iglem yaptltr:
'1. Kadastro parsellerinin yiizdlgumii en yiiksek olantndan baglamak iizere, miistakil imar
parselleri verildikten sonra arta kalan miktarlart,
2. Alanlarr en kiigiik bir imar parseli alanrnrn ddrtte birinden daha kugiik olan kadastro ve
varsa imar parsellerinden en ka.ieii0iinden baglanarak yeteri kadar,
3. Tamamr yol, meydan, park .... vb. gibi umumi tesislere isabet eden kadastro ve varsa
imar parsellerinin yeteri kadan kamulagtrrtltr. " kuralt bulunmaktadtr.
Bu nedenle, llimiz Lala Huseyin Paga Mahallesi, 220 ada,50 parsel numarah tagrnmazdan aynlan
ve D.O.P fazlasr olan, 22O ada, 137 parsel numarah, 2.450,00 m2'lik tagrnmazrn
kamulagtrrrlmasr gerekmektedir.
56z konusu agagrda niteli!i ve maliyeti belirlenen tagrnmazda yaprlacak iglemlerin,
meclisimizce tespit edilen 6ncelik srralarrna g6re yaprlmak Uzere 01 .01 .2013 tarihinde baglaytp,
31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yrlhk imar programrnrn 2013 yrh dilimine ilave
edilmesine oy birligi ile karar verildt.
1-5 Yrllrk imar programrnrn
a-Program numarasr :Ek
b-Baglangrg
:01 .01 .20'13
c-Bitig
:31.12.2017
Toplam
:245.000,00 TL
Senelere gdre yaptlacak iglerin bedel taksimatt
2013 ytr:245.000,00 TL
2014 ytr: 2015 yrlr: 2016 yrh: 2017 ytr: 2-Yaprlacak iglere g6re 6denekler

Tarihi
Tarihi
Maliyeti

に ｏ

勁Ｎ
1

:245000,00 TL

Konusu

Maha‖ esi

Kamulagtrrma

Lala
HUseyin
Pa$a

Ada

I

Parsel
220/137

Niteligi

Y:::

Bedeli (TL)

Tarla

2013

245.000,00 TL

GUNoEMiN 53.MAoDESiNiN:
llimiz, merkez, Lala Huseyin paga Mahallesi 220 ada,50 parsel numarah tagrnmazrn 6,rncr
yllllk
5
imar programrna dahil edilmesi konusunun muzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkant bu
konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
-egitim
$ehrimizin geligmesine paralel olarak konut alanr, ticaret alinr,
tesisleri alanr,
hizmet alanlarr ile,.yol ve park gibi alanlann duzenlenmesine duyulin ihtiyaglar da artrg
!:lggiY"
gOstermektedir.
lllmiz Lala Hirseyin Paga 220 ada, 50 parsel numarah tagrnmazln'dj bulundugu
alan gehrin sanayi bolgesi ile KUtahya - Tavganlr Kara Yolu arasrnda kalmikta ve etraflnda birg6k
sanayi ve ticaret alanr bulunmaktadrr. Bolgedeki yol, kavgak, ust gegit vb. duzenlemeler ile geiek
licari anlamda gerekse ulagtm anlamrnda hareketlilik articaktrr. Bu nedenle, llimiz Lala Hti-seyin
Paga Mahallesi 220 ada, 50 parsel numarah tagrnmazln imar yoluna tahsisli kesiminin
kamulagtrnlmasr gerekmektedir.

.
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562 konusu agaorda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen tagrnmazda yaptlacak iglemlerin,
meclisimizce tespit edilen oncelik srralarrna g6re yaprlmak Uzere 01 .01 .2013 tarihinde baglayrp,
31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yrlIk imar programrnrn 2013 ytlt dilimine ilave
edilmesine oy birligi ile karar verildi.
1-5 Yrlhk imar programtntn
a-Program numarast :Ek
:01 .01 .2013
b-Baglangrg
:31.12.2017
c-Bitig
:'162.558,00 TL
Toplam
Senelere g6re yaptlacak iglerin bedel taksimatt
2013 yrlr: 162.558,00 TL
2014 ytlt: 2015 ytlt: 2016 ytlt: 2017 ytr: 2-Yaprlacak iqlere g6re 0denekler
Kamulagtrrma: 1 62.558,00 TL

Tarihi
Tarihi
Maliyeti

Srra
No

Konusu

Yeri

Yl:l

Bedeli (TL)

1

Kamulagtrrma

Lala HUseyin Paga Mahallesi, 220 Ada, 50
oarselin imar voluna tahsisli kesimi

2013

162.558,00 TL

GUNDEMiN 54.MADDEsiNiN:
Kosifler Oto Servis ve Ticaret A.$.ne kiraya verilen, llimiz, Servi Mahallesi '19 pafta, 670
ada,44-45-49-50 parselde kayrth 6 adet igyerinin kirasrnrn tenzili konusunun mUzakeresi oldu!unu
belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih ve 249 sayrlt kararr ile Plan ve BUtge
Komisyonumuza havale edilen Kosifler Oto Servis ve Ticaret A.9.'nin talebinin 5393 sayrh Belediye
Kanunu'nun 15/k maddesi gere$ince dava konusu uyugmazhklann anlagma ile tasfiyesine karar
verme hiikmU geregince ilgili girketin talebi komisyonumuzca incelenmig, Kutahya'da olugan yeni
ticari i9 merkezlerinin pegpege agtlmtg olmasr ve bu konuda krrrcr rekabet kogullannrn ortaya
grkmasr nedeniyle konsepte uygun igyerlerinin kiralanmasrnda srkrntrlara dugUldU0U, bu yUzden
tespit edilen kira bedellerinin ilgili girketge Belediyemize odenen kiradan diisuk kaldtor, yeni agrlan
ig yerleri dolayrsryla konsepte uygun Belediye'ye odenen kira bedelini kargrlayacak kiracr
bulmakta gUqlUkler yagandr!r, yaptlan aragtrrmada tespit edilmigtir Halen ilgili girket tarafrndan
KUtahya Sulh Hukuk Mahkemesine 20131464 Esas sayr ile kira bedelinin indirilmesi talebiyle dava
da agrldrgr ve bu davanrn durugmasrnrn 16.07.2013 tarihinde oldu0u tespit edilmigtir.
2886 Sayrlr Devlet lhale Kanunu'na g6re ihale edilen 324.00 m2.lik krsrm igin '15.03.2013
tanhinden itibaren uygulanan kira bedelinin m2 biriminin yaklagrk 38.21.-TL.den 21 ,28.'rL ye
indirilmesine, ayrrca Belediye Meclisimizin 01.08.2008 tarih ve 283 sayrh kararr ile kabul edilin
226.00 m2 lik azalan ksrm iginde ihalede belirlenen bedelin aynen uygulanmasrna dediginden
27 .28.-f L.nn 226.00 m2 iginde uygulanmasrna ve belirlenen bedellerin 01 .Temmuz 2Oi 3'den
15.03.2014 tarihine kadar toplamda 550 m2 igin lyrlhk 1S.004.-TL. olmasrna, sozlegme
hUkumlerine gdre iglem yaptlmasrna diger yrllarda 15.004.-TL. Uzerinden belirlenmesine oy Oir[gi
ile karar verildi.
GUNDEMiN 55.MADDESiNiN:
lltca Otel Harlek Tesisleri konusunun mOzakeresi oldu!unu belirten Meclkis Bagkanr bu
konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaptlan mtlzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
lltca Otel Harlek Tesisleri Qevre ve Orman Bakanlr(rnrn 14.02.1966 larih ve 2072t7 saylt
oluru ile, Kutahya Belediyesine -49- yrlh0rna tahsis edilmig ve 24.AOustos.2oo4 tarihine kadar
Belediyece igletilmigtir.
lltca Otel Harlek Tesisleri Qevre ve Orman Bakanh$rnrn 14.02.1966 laih ve 207217 saylt
oluru ile, KUtahya Belediyesine -49- yrllgrna tahsis edilmig ve 24.Agustos.2oo4 tarihine kadar
Belediyece i,letilmistir

゛

(24)
Kutahya Belediyesi, Qevre ve Orman Bakanlrgrndan Ugiincii kisilere kiraya verme lle ilgili
almr! oldugu izni dayanak alarak tesisleri 2886 sayrI Devlet lhale Kanununun 45.maddesi
geregince Agrk Teklif UsulU ile ihale yapmrs, 24.Agustos.2004 tarihinde ihaleyi alan KUtahya
Seramik Porselen Turizm A.$. ile noter huzurunda kira sdzlesmesi imzalanmrs ve bir gUn sonra
25.A0ustos.2004 tarihinde imzalanan Kira Sdzlegmesi Qevre ve Orman Bakanlrgrna gdnderilerek
bilgilendirilmistir.
12.Agustos.2005 tarihinde girketin talebi dogrultusunda KapasiteArtrg ve Srnrf Degigikli0i
ile ilgili KUtahya Belediyesi Qevre ve Orman Bakanlr0rna talepte bulunmug ve 29.A0ustos.2005
tarihli Bakan|k olurunda igletmenin turi.i 196 yatak kapasiteli 5 yrldrzlrtatil kdyir olarak belirlenmis
ve BakanIkqa verilen olur girkete bildirilmigtir
27.Aralrk.2004 tarihinde Kiiltiir ve Turizm Bakanlgr Yatrnm ve liletmeler Genel Mi.ldUrlugrl
KUtahya Belediyesine "...Qevre ve Orman Bakanlryt taraftndan Belediye Ba,kanhdntz adna
tahsis edilen ormanhk sahada yap mast planlanan Harlek Otel'e iliikin olarck kayllt ya! ile
K0hhya Seramik Porselen Turizm A.9. tarafndan, Bakanletmtzdan Tatil K)yA Turizm Yattnmt
Belgesi talebinde bulunulmustur..." ibateli yazr gdndermesine ragmen 12.06.2006 tarih ve 10482
sayrlr Turizm lgletme Belgesi 200 yalakh Ozel Konaklama Tesisi olarak dizenlenmis ve K1lttir
BakanhEt'nn 14.12.2012 tarih 33-43-2936 say t raporu ile lespit edildigi izere T$is
sahibi:Orman ve Su lsleri Bakanh - Belge Sahibi: Kltahya Belediyesi - Kiract: K1tahya Seramik
Porselen Turizm A.$." olarck ve tur|nAnde "196 yatakh,S y dtzh tatil kiiyii" olarak
dqzenlenmesi gerekirken, tesis sahibi ve kirad salunlanntn hig agtlmad6t, belge sahibi olarak
K1hhya Seramik Porselen Turizm A.$.'nin yer aldqL Orman Su lileri Bakanhdnn ve K\tahya
Belediyesinin adnn hi9 gegnedigi bi lurizm i,letme belgesi dlzenlendigi; ancak Tutizm lglelme
Belgesi aInma tarihinden itibaren Proje lvlaliyet Bedeli Turizm Kesin lzin Ek Taahhut Senedinde
yazan 196 yatak 5 yrldrzlr tatil kdyu olarak hesaplanmrg ve girket tarafrndan buna gdre ddeme
yaprlmrstrr.
Konu ile ilgili, Orman ve Su l$leri Bakanlrgrnrn, KLlltiir ve Turizm BakanlOrndan almts
oldugu gdrugte, "...Ozel Konaklama Tesisi yer almamaktadr. Ancak, bu tLlr tesislerin a)st hakkt
bedellerinin hesaplamalannda Bakanltgtmtzca 5 y dtzh olel biim tiya uygulanmaktad[."
denildi0inden Orman ve Su lglera Bakanlrgr Proje [raliyet Bedellerini tekrar hesaplamrl 27.03.2013
tarih ve 55 sayrI olurlaflnda bedellerin 5 Yrldrzlr Otel maliyet bedeli i.izerinden hesaplanmasrna
karar verilmig ve bes yrldrzl otel farkr olarak 634,512,25.-fL bedelin 6denmesi talep edilmigtir. Bu
bedelin kimden talep edildigi a9rkga belirtilmemigtir.
Bunun Uzerine Belediyemizden bir heyetle, 03.Haziran.2013 tarihinde Orman ve Su lgleri
Bakanllgr ardrndan KUlttir ve Turizm Bakanlgrna gidilmistir.
Orman ve Su llleri BakanlrOrnda yaprlan gdrii$melerde yetkililerce; Hesaplamanrn KUltiir ve
Turizm Bakanll0r gdriiirl dogrultusunda yaprldr0rnr belirttiklerinden;
Krlltrlr ve Turizm Bakanhgr Yatrnm ve lgletmeler MLid0rl0gii Genel MiidUr Yardlmcr Vekili
Fevzi PAMUKQU06LU rle gorusillmiistr.ir.
Gdrrlsmede, Turizm lsletme Belgesine Turizm Ek Taahhilt Senedine gOre illem
yaprlmamasr sorulmul cevaben sorunun lirketin yanrltro bilgivermesi gosterilmigtir. Orman ve Su
lsleri Bakanlrgrna yazmE olduklan Ozel Konaklama Tesisi ibaresinin Proie Malivel
Bedellerinin 5 Yldtzh Otel kapsamrnda hesaplanacagr ydnondeki yaztlanntn mevzuat aetsrndan
aqrklanmasr istenmig ancak herhangi bir kanunda, ydnetmelikte, tiiziikte bir mesnet bulunamaytp
aCrklama yaprlamamrstrr.
Meclisimizce bu konunun en krsa silrede gdziimii igin Belediye Meclis Uyesive Belediye
BaSkan Yardrmcrsr HaIiITOKLU Bagkanlrgrnda 1-Necati MYMAK,2-H.Mithat DELEN,3-Rasit
ARKAQ. 4-Yrlmaz TOKERIM. s-Hasan Basri HURATA dan olulan bir diyalog komisyonu
kurulmasrna, Komisyonun yapacaor 9ah$maya g6re,Orman ve Su lgleri Bakan[gr'na, Kijltur ve
Turizm Bakanlrgrna, Kutahya Seramik Porselen Turizm A.9.'ne yaztlt mLlracaatlann yapllmastna oy
birli0i ile karar verildi.
Gundem
delerinin tamamlandr0rnr belirten Meclis Baskanr aInan kararlafln hayrrlr
olmasrnr tem
rek,ilyelere ve misafirlere tegekkur edip oturumu kapattt.
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