
BELEDiyE MEcLisiNiN 0i.i1.2013 TAE|HLi,oLAGAN TopLANTtstNA Air
KARAR OZETI

Belediye Medisimiz 5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagrdaki
giindem maddelerani gttrusmek ozere 5. donem '10. olagan toplantrst,l birlegim.l.oturumunu
01/11/2013 CUI\rA gilnil Saat: 19.00'da Belediye Baskanr l\4ustafa IQA'nrn Ba$kantrgrnda Betediye
Kultur Sarayr Meclis Salonunda, Uyelerden;1-NEJAT OZTURAN,2-HALIL IOKLU,
3.AYNUR KOQUK I\4ERCAN,4-ISMAIL BA9BUNAR,5-SERHAN DAYANQ,6.OMMUHAN $APQI,
T.SULEYi,AN MALTAg,8-RA9IT ARKAQ,g-HILMI MITHAT DELEN,I o.AYLIN GIRGIN odUZ,'
11-BANU AKALINOGLU,l 2-MEHi,llET CELAL DALKILIQ,l 3-ERCAN OZQINAR,l4.MEHMET
BACACI,15.H,OGUZ ATAKAN,,I6-YILi,IAZ TOKERII\4,17-SEBAHATTIN CEYHUN,l E.ABDULLAH
USTALAR,lg.HASAN BASRI HURATA,20-FARUK OZLEBLEBICI,2l -HARUN OZTULUI\,1.22- AZIZ
AYDlN,23-ILHAN TOPAL!n igtirakteri ite yaptr.

Qoounlugun bulundu6unu belirten l/leclis BaSkanr oturumu a9tr.

-Toplantrya katrlamayan meclis iiyelerinin izin dilekqeleri oldugunu belirten Meclis Bagkanr,
1-H.oGuz sEQEN,2-NECATl KAYMAK,3-sEVGl BAKtRSOZER,4-|BMHlM yt6tT,'rn izin'
dilekgelerinin okunmasrndan sonra izinli saytltp saytlmamalannt oya sundu ve izinli saytlmalaflna
oy birligi ile karar verildi.

Meclis BaSkanr gUndeme ilave edilmesi istenilen onergeler oldugunu belirterek, onergeleri
tek tek okudu ve;

-Emniyet MiidiirlUgii'nUn lojman yaprmr,
-Kent Tarihi MUzesinin bulundugu binaya 9apgrzade Konagr isminin verilmesi,
-Belediyemiz Bilgi ltlem Modilr[]gUnUn Gdrev,Yetki,Sorumluluk ve Qalrgma YonetmeliOinde

de0iSiklik yaprlmasr,
-Belediyemiz Yapt Kontrol MUd0rliluUniin Gdrev,Yetki,Sorumluluk ve Qalgma

Ydnetmeliginde dedigiklik yaprlmasr,
-lftmiz,merkez, lvleydan Mahallesi 173 adada yaptlan plan deOigikliginin Bakanltk yazrsrna

istinaden dUzenleme yaprlmasr,
-llimiz, merkez, Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, '18.N.2 pafta, 1OO1 adada imar plant degisikligi,
-llimiz, merkez, Ytldtflm Beyazrt Mahallesi, gS pafta, '1936 ada, 134 ve 136 notu parsel

alanlannda imar planr degiSiklioi,
-llimiz, merkez, lnk6y irlahallesi24 pafta '1110 parsel numaralttasrnmaz Uzerinde ilave

Mevzi lmar Planr yaprmr,
-llimiz, merkez, Yoncalr Mahallesi mevcut hastane alantnda imar plant degi$ikligi,
-Belediye Meclisimizin 02.08.20'13 tarih ve 384 sayrh karafl ile onaylanan OkQu Mahallesi,

9-10 pafta, 20.J.2 imar paftasrnda yaptlan 2352 nolu imar planr degigikliginin dtizenlenmesi,
-Yoncalr llave Uygulama lmar Plantnda yer alan Park alantntn Spor TesisleriAlanr olarak

dilzenlenmesine ydnelik imar plant deOisikligi,
-Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih ve 217 sayrl karan ile onaylanan Meydan

lrahallesi, 2'1 pafta, 173 adada yaprlan, 2326 nolu imar planr degisikli0inin dilzenlenmesi,
-llimiz,merkez,Alayunt i,Iahallesi Organize Sanayi B6lgesinde bulunan Belediyemizin Asfalt

$antiyesj ve Asfalt Uretim Tesislerine ilave olarak yaklagtk 40.OOO m2.lik yer tahsisi,
-Belediye Spor KulUbirne yardrm yaprlmasr,
-l\,lirlkiyeti Belediyemize ait eski Belediye K0ltrlr Sarayrnrn giiqlendirme konusu,
-[,lUlkiyeti Belediyemize ait lnkdy Mahallesi 39 pafta,5231 parsel numaralt tagtnmazda

yaprlacak olan termal oteli,
-Belediyemiz faaliyetlerini halkrmrza tanrtmak ve bu faaliyetleri daha etkin ulaitrrmak

amacryla her ay aylrk bUlten grkarttlmast konulanntn gUndeme altnmalanna oy birli0i ile karar
verildi.

Srrasryla g0ndem maddelerine gegildi ve;
GUNDEMIN l.MADDESININ:
2014 yrI Performans Biitgenin gor0grllmesi konusunun miizakeresi, oldu0unu belirten

Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmastndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

Belediyemizin 2014 yrlr Performans Biitgesinin
birligi ile karar verildi.

kte sunulduou gekliyle aynen kabulune oy
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GUNoEMiN 2.MADDESiNiN:
2014 Mali Yrlr ve takip eden iki yrla ait Belediye Btrtgesinin gOri.lgiilmesi konusunun

mUzakeresi,oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

2014 Mali Ytlt ve takip eden iki yrla ait Belediye BUtgesinin daha detayh incelenmek Uzere
Plan ve BUtce Komisvonu'na havale edilmesine oy birlili ile karar verildi.

GUNDEMiN 3.MADDEs|NiN:
Aktarma yaptlmast konusunun muzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkant bu konudaki

yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediyemiz 2013 Yrh Gider B0tgesine ait bazr tahsisatlarrn yrl sonuna kadar yetmeyecelr

anlagrlmrg olup;
Mahalli ldareler Btrtqe ve Muhasebe Y6netmeliginin 36. maddesinde " Bltgede Fonksiyonel

srntflandrmann birinci d zeyleri arastndaki aktarmalar meclis karan, fonksiyonel srnilandrrmantn
ikinci d zeyleri arasndaki aktarmalar enci)men karanyla, bunlann dtgnda kalan ve ekonomik
srntflandrrmann ikinci dlzeyine kadar aktarmalar ise tlst ydneticinin onayr ite yapitt' hukmn
uyannca;

Buna g6re;
Kurumsal Kodu ve Ekonomik Kodu ekli cetvelde 2 adet Sermaye Giderleri Tertibinden

2.500.000,00 TL.nin tenziline,

6 adet Mal ve Hizmet ALm Giderleri tertibine 1.440.000,00 TL ve 2 Adet Sermaye Giderleri
Tertibine 1.060.000,00 TL olmak trzere toplam 2.500.000,00 TL.'nin ilavesine;

Konu ile ilgili ekte sunulan '11 . Aktarma Cetvelinin, Mahalli ldareler BUtge ve Muhasebe
Ydnetmeli$inin 36. maddesi gereglnce aynen kabulune oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 4.MADDEs|NiN:
Ek ddenek konusunun mUzakeresi oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn

okunmasrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediyemiz 2013 ytlt Gelir Butgesinin bazr kalemlerinde Ekim ayr sonu itibarryla bUtge ile

tahmin edilemeyen gelirlerin ortaya grktr!r gorulmektedir,
Ekim ayr sonu itibarryla; Diger Mal Satrg Geliri kalemindeki gergeklegme % 700, Ulagtrrma

Hizmetlerine lligkin Gelirler kalemindeki gergeklegme o/o 202, Diger fagrnmaz Kira Gelirleri
kalemindeki gergeklegme o/o215, Merkezi ldare Vergi Gelirlerinden Alrnan Paylar'daki gergeklegme
% 100, Diger Harcamalara Katrlma Paylarr'ndaki gergeklegme %198, Yukanda Tanrmlanmayan
Di$er Qegitli Gelirleddeki gergeklegme ise 0/0243 oldugu tespit edilmigtir.

Yukartda saytlan altt gelir kalemindeki bUtge tahmini 62.980.000,00 TL. olmasrna kargrhk,
yrl sonuna kadar tahmini gelir gergeklegmesinin; 80.025.000,00 TL olacaor 6ng6rUlmUStUr.
Tahmini gelir fazlasr 17.045.000,00 TL'dir.

Butgede gelir fazlast olarak elde edilen finansman kaynagrnrn; Belediyemizin devam eden
yatrrrmlarrnda ve yrl sonu itibanyla ddeneklerinin yetmeyeceoi anlagtlan diler harcama
kalemlerinde kullanrlabilmesi igin; Mahalli ldareler Butge ve Muhasebe YonetmeliOinin
3T.maddesinin 1 ,2 ve 3. ftkralarrna istinaden 17.045.000,00 TL.lik Ek 6denek verilmesi ve ek butge
yaptlmasr gerekmekte olup, konu ile ilgili ekte sunulan, ek 6denek (ek bUtAe) cetvelinin aynen
kabultrne oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN s.MADDEsiNiN:
Belediyemiz 2013 ytlt gelir tarifesi konusunun mUzakeresi, oldu$unu belirten Meclis

Bagkant bu konudaki yaztntn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu
ve,

Belediyemiz 2013 Mali Ytlt gelir tarifesinin daha detay| incelenmek Uzere Plan ve Bi.ttge
Komisvonu'na havale edilmesine oy birligi ile karar verildi.
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GUNDEMiN 6.MADDESINiN:
Kr.itahya Kent Konseyi KUltiir ve Sanat Merkezinin bulundudu sokaga "Sanatgrlar SokaOr,,

isminin verilmesi ve ilimizin muhtelif ilahallelerinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim
verilmesi konusunun mUzakeresi oldu0unu belirten Meclis BaSkant bu konudakiyaztntn
okunmasrndan ve yapllan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

KUtahya Kent Konseyi KUltUr ve Sanat lvlerkezinin bulundugu sokaga .Sanatgrlar 
Sokagr"

isminin verilmesi ve ilimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim -
verilmesi konusunun daha detaylt incelenmek Uzere Muhtelif lsler Komisvonu,na havale edilmesine
oy birligi ile karar verildi.

GUNoEMiN T.MADDESINiN:
Belediye [Ieclisimizin 02.08.2013 tarih, 325 sayrl karaflyta onaylanan, yrldrflm Beyazrt

Mahallesi, 130 pafta, 763 ada, 28 nolu parsel atantnda onaylanan 230.1 nolu imar planr
degisikligine askr sUresinde yaprlan mUracaat konusunun miizakeresi otdugunu belirten lreclis
Ba$kanr bu konudaki yazt ile komisyon raporunun okunmastndan, slayt Uzerinde gdsterilerek bilgi
verilmesinden ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Belediye ireclisimizin 02.08.2013 tarih, 325 sayrl karaflyla onaylanan, ytldtflm Beyaztt
Mahallesi, 130 pafta, 763 ada,28 nolu parselalanrnda onaylanan 23Oi nolu imar planr
deoigikli6ine askr silresinde yaptlan miiracaat konusu incetenmj9 olup;

ll Milli Egitim Mrid0rt0o0nun 20.09.2013 tarih, 2593497 siyrl yazrsryta; Belediye
Meclisimizin 02.08.20'13 tarih, 325 saytlt karanyla onaytanan, yrldrnm Beyazlt Mahall;si, .130 pafta,
763 ada, 28 nolu parsel alanrnda onaylanan 2301 nolu imar planr degigikliOande, alanrn Egitilebilir
Qocuklar lg Okulu olarak dr.lzeltildr0rnin gdruldilgr.l, adr gegen parselin (10.000,00 m2) yuz
dlgiimUnUn folklor alantna dahil edilmemesi yonUnde, askt sUresi igerisinde mUracaat yaptlmtgttr.
Sdz konusu 28 nolu parsel alanrnrn yuz6lgilmti '10.465 m2 olup, Betediyemize ait bir iaiseldi;.
Folklor Aragtrrma MerkeziAlant da sosyal donatt alanlanndan olup, Belediye ve MUcavir
Alanlanmrz igerisinde higbir bdlgede bu lejandlt bir saha bulunmamaktadrr. Bu nedenlerle 2301
nolu imar planr deoisikligine askr siiresinde yaptlan sdz konusu mrjracaatrn lgdlhq

Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 325 sayth karannda da belirtildigi Uzere, sehven
yaprlan hatadan dolayt 18 nolu parselolarak yaztlan bahse konu 28 nolu parsel alantnda
"Egitilebilir Qocuklar Ozel Egitim AlanFHmax: 16.50 metre- TAKS: 0.35-KAKS:i.4o-serbest Nizam'
olarak dUzenlenmesi, Folklor Aragtrrma Merkezi Hmax=10.50 metre (3 kat) lejandI alanda kiue
olguleri verilmesi ydnlerindekisdz konusu 2301 nolu imar plant degigikliOinin uygulanmastna oy
birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN S.MADDEsiNiN:
llimiz, merkez, Lala HUseyin PaSa M aha|esi, 42 pafla,22O ada bdlgesinde imar planr

degitikligi konusunun milzakeresi oldugunu betirten Meclis Baskanr bu konudaki yazt ile komisyon
raporunun okunmastndan, slayt iizerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan
miizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve.

llimiz, merkez,Lala Hoseyin PaSa Maha esi , 42 palla, 220 ada b6lgesinde imar ptanr
degiSikligi mUracaatr incelenmig olupi

26.10.2013 tarih, 60'19 kayrt nolu dilekge ile, Lata Hiiseyin pa$a M aha esi, 42 pafta, 220
ada, 21, 70 ve 84 nolu parsellerle ilgili, Belediye Mectisimizin 04.12.2013 tarih, 508 sayrtr
karaflndaki: 7 kat , TAKST 0.20, KAKS (E)t 1.40, Hmax: 21.50 metre lejandlarrntn; o bolgede
uygulanan kentselddnUgtim ve geligim alanr kriterlerine uygun olaca6r belirtiterek, 1O kat, TAKSi
0.40, E: 2.00 Hmax: 30.50 metre olarak di.izenlenmesi talep edilmagtir.

_Belediye Kanunu kapsamrnda gergeklegtirilen; Osmangazi Mahallesi Kentsel Donrtgitm ve
Geligim Alant ile ilgili imar plant degisikliklerinden 6nce de, bolgede uygulama imar plantnda Bitigik
Nizam - 3 kat lejandl konut alanlan belirlenmigti. Yani bu alanda imar ptantnda zaten nilfus
yogunlu0unu belirleyen konut kullantmlan yer almaktaydt. Kentsel DdnLlgijm ve Gelisim Alanl lmar
planr deoigikligiyle yapr ve nufus yogunlugu arttrnlmamrgtrr. Hatbuki imar planr degisikligi talebi
yaprlan sdz konusu 220 adada yiiriirlUkteki uygulama imar plantnda "tugla fabrikaal' lejandlr saha
yer almaktadrr. Konut ve ticaret kullantmlaflntn gelmesiyle beraber, imar plantnda nofus yogunlu6u
ilave edilecek, ticaret alanr kullantm yogunluOu artacaktrr. Bdtgedeki imar planta( etiid editdiOind;,
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parsel alanlannrn toplamrnrn en az % 39 unun park ve yol alanr dlizenlenmesine kar$rhk, nufus,
kullanrm yogunlugunun tespitinde; emsal (KAKS) 1.4 olarak belirlenmilti. Bu nedenlerle, 10 kat,
TAKS: 0.40, E: 2.00 Hmaxr 30.50 metre lejandlannrn drlzenlenmesi talebinin reddine:

Lala HUseyin Pala Mahallesi, 42 pafta, 220 adada, yunjrlukteki imar planrnda Tugla
Fabrikasr Lejandh sahanrn bulundugu bdlgede; giineydeki 12 metrelik yolun kuzeydodu y6ni.lnde
devam ettirilerek 12 metrelik yolla baglanhsrnrn saglanmasr, olugturulan yeni sdz konusu 12
metrelik yolun giineyindeki tugla fabrikasr bdlumunUn park alantna ddnugttlrirlmesi, enerji iletim
hattr sahasrnda park alanr diizenlenmesi, 7 metrelik yolun; gUneyindeki imar hattr esas ahnarak,
park alanrna dodru genisletilerek '10 metre olarak belirlenmesi, 21 , 70 ve 84 nolu parsel alanlan
toplamr miktaflnrn en az % 39 u olacak gekilde 21, 70 ve 84 nolu parsel alanlannda park ve yol
alanlannrn dtizenlenmesi, Karayoluna bakan kesimde, "ticaret alanr - blok nizam - TAKS: 0.35 ,

KAKS (E): 1.40- hmax: 967 metre hava mania kodunu gegmeyecektir (gatr ve gatrlarda yaptlacak
tilm imalatlar dahil) - konut yaprlamaz - bahge mesafesi igerisinde zemin ve bodrum katlar
yaprlamaz - minimum parsel cephesi 30 meke olacak gekilde en fazla iki parsel olugturulabilir, bu
durumda yan bahge mesafesi 5 metredir." lejandI sahanrn dtlzenlenmesi, diger kesimde, "konut
alanr - ayflk nizam - TAKS: 0.35 , KAKS (E): '1.40 - hmax: 21.50 metre (7 kat) -minimum parsel
cephe ve derinli0i; 35 metre, minimum parsel alanr bilyilkliroUi 'l.500 m2" lejandl sahanrn
dijzenlenmesi, 'Parselasyon a9amasrnda; 2'1, 70 ve 84 nolu parsel alanlan toplamr miktannrn en
az o/o 39 u . park ve yol alanlarr olarak kamuya bedelsiz terk edilecektir. Enerji lletim Hatlan ve
Karayollan ile ilgili Ydnetmelik, mevzuat hLikUmlerine uyulacaktrr." geklinde plan notunun
oluiturulmasr ydnlerindeki imar planr deoigikli0inin 3194 Savrlr Kanun'un 8/b maddesi uvannca
onaylanmasrna oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN g.MADDESINiN:
Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih, 394 sayrlr kararryla onaylanan, Yrldrnm Beyazrt

Mahallesi, 93 pafta, 577 ada, 118 nolu parselalanrnda onaylanan 2354 nolu imar plant
deoilikli0ine askr sUresinde yaprlan itiraz konusunun miizakeresi oldugunu belirten Lleclis Bagkanr
bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmastndan, slayt ljzerinde gdsterilerek bilgi
verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih, 394 sayllt karaayla onaylanan, Yrldrnm Beyazrt
l\rahallesi,93 pafta, 577 ada, 118 nolu parsel alanrnda onaylanan 2354 nolu imar planr
degigikli0ine askr sUresinde yaprlan itiraz konusu miiracaatr incelenmiS olup;

2'1.'10.2013 tarih, 6414 kayrt nolu dilekge ile askt sLlresinde,2354 nolu imar planr
de0igikli0inin iptal edilmesi ydniinde, itiraz edilmigtir.

Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih, 394 sayrlr karanyla onaylanan, Yrldrnm Beyazrt
lilahallesi, 93 pafta, 577 ada, 118 nolu parsel alanrnda 5 m. dn bahge alanlr, Bitigik Nizam 4 kat
konut lejandll alanrn dtizenlenmesine iliskin sdz konusu 2354 nolu imar planr degigikliginin iptal
edilerek, alanrn tadilattan dnceki imar planr olan; (deg no: 2265) 5 m. 6n bahge alanl, Bitiiik
Nizam 4 kat T1 lejandlr alan, "Yapr yoounlu0unu deoigtirmemek amacryla, bahge mesafeleri
dahilinde zemin ve bodrum katlar yaprlamazt plan degilikliginden dnceki imar planrnda belirlenen
bahge mesafelerine, T1 uygulamasrnda da aynen uyulacakttr" plan notlu gekle dOnrigturUlmesine
oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN,Io.MADDESiNIN:
Askeri Hava Alanr lrania Planr konusunun m[]zakeresi oldu0unu belirten lreclis Bagkant bu

konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt Uzerinde g6sterilerek bilgi
verilmesinden ve yaprlan mrlzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Askeri Hava Alanr lrania Planr konusu incelenmis olup;
Milla Savunma Bakanlrgrnrn 01 .10.2013 tarih, 15762 saytlt, KUtahya Askeri hava alanr

lrania Planr (K0tahya) konulu yaztst etl.ld edilmiltir. SOz konusu yazrda; 2.inciOrganize Sanayi
Bdlgesinden bahsedilerek, 6496 Sayrlr Kanunun 27inci Maddesinde yaptlan dilzenleme ile, 2920
sayrlrTurk Sivil Havacllrk Kanununun 47 inci maddesinde yaptlan degitiklikle, "Ttirk Silahlt
Kuwetlerine ait hava alanlarrndan sivil hava ulasrmrna agrk hava alanlanna iligkin ingaat
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Savunma Bakanhgrnrn g6rU9U alrnarak Ulagtrrma, Denizcilik ve Haberlesme Bakanlrgrnca
belirlenir." geklinde degigtirildigi agrklanarak, taleban UlaStrrma Denizcilik ve Haberlegme
Bakanl0rnca degerlendirilmesinin uygun olacagr belirtilmiitir

Kentimizde, Askeri Hava Alanlan Mania Planlan kapsamrnda , a$agrda agrklanan gekilde
dogalve yapay manialara golgeleme metodunun uygulanmasryla, imar planlaflnda belirlenen kat
yUksekliklerine iligkin uygulamalarda problemler azalacaktrr.

1- Havaalanr Hizmetleri El Kitabr-6.KrsrmManialarrnKontrolU,2.9Gdlgelemekonusunda
ilgili kriterler agrklanmrstrr 2.9.3 frkrasrnda; Gdlgeleme formUlUnlin, her manianln L]stonden pistten
uzada dngdriilmr.ig yatay bir dUzleme ve piste dogru yuzde 10' luk negatif bir e0imi olan drlzleme
dayandrnlmasr genel olarak kabul edilmiltir..... hiikmU yer almrstrr

2- ICAO Annex '14 Hava alanlan Cilt 1 Hava alanr Tasaflmr ve lgletimi; Bdltlm 1.7 de
Referans Kodu ile ilgili hususlar agrklanarak, referans kodunun amacrnrn; hava alanlannrn
6zelliklerine ililkin bir takrm spesifikasyonlan, hava alanrnda isletilmesi dngoriilen ugaklar i9in
elverigli olan bir dizi hava alanr tesislerini saolayacak Sekilde iligkilendirmeye ydnelik basit bir
ydntem saglamak oldugu belirtilmiStir 4.2 Mania srnrrlama gereklilikleri bolumi.inde ilgili konular
agrklanmrg olup, 4.2.3 maddesi, "Yeni cisimler veya mevcut cisimlerin uzantrlanna, ilgili otoritenin
kanaatine g6re yeni cisim veya uzantr mevcut kaldrnlamaz bir cisim taraftndan gdlgelenecegi
durumlar haricinde, bir yakla$ma veya gegii yiizeyinin iizerinde izin verilmeyecektir." Seklindedir.

Bu maddeden sonra Not: 'G6lgeleme prensibinin makul olarak uygulanabilecegi durumlar
Hava alanr Hizmetleri El Kitabr (Dok. 9137) Krsrm 6 da belirtilmiltir" seklindedir.

Hava Alanr lvlania Planrnda belirlenen pist uzantrsr tahdit yuzeyinin; kuzeybatr ve
gUneydoou srnrflndan itibaren paralel ilk 3000 m. lik krsmr ile kuzeydodu ve gUneybatr srnrflndan
itibaren ilk 1000 m. lik krsrmlannrn, gdlgeleme uygulanmayacak bdlge olarak belirlendigi tespit
edilmiStir.

Bu baglamda, Kirtahya Askeri Hava Alanr; sivil hava ulagrmrna agrk hava alanr
olmadrgrndan, MilliSavunma Bakanhgrndan uygun gdrUS aInmasr kaydryla, tespit edilen
gdlgeleme uygulanmayacak bdlge haricinde, mania planr tahdit yuzeylerini ihlal eden dogal ve
yapay manialarai hava alanr pistine bakan ydnUn saorndan ve solundan olmak lizere, mania tepe
kodundan itibaren yi.lzde 10'luk azalan egimle, hava alanr pistine bakan aksi ydnde ise dnilndeki
dooal ve yapay mania koduna kadar, gdlgeleme metodunun uygulanarak, yapllasmalann
gergeklegtirilmesine oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN II.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 1237 ada,9 nolu, Bdlcek Mahallesi,4369 nolu

parselalanlannda imar planr degi$iklikleri konusunun miizakeresi oldugunu belirten lreclis
Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmastndan, slayt rlzerinde gdsterilerek bilgi
verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz, merkez,Yrldrnm Beyaz( Mahallesi, 1237 ada, I nolu, BOlcek Mahallesi,4369 nolu
parsel alanlannda imar planr degiiiklikleri mLlracaatt incelenmig olup;

Cumhuriyet Bagsavcrlr0rntn 10.09.2013 tarih,238 sayrh, 16.09.2013 tarih,245 sayrlr
yazrlan, llAfet ve Acil Durum Mi.idilr[]Eriniln 10.09.2013 tarih, 1031 sayrI, 12.09.2013 tarih, '1041

sayrI yazrlan, Defterdarlrk Milli Emlak MUdiirltjoiinr.ln 20.09.2013 tarihli yazrsr, etrld edilmigtir.
YUrurl0kteki, uygulama imar planrnda; Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 1237 ada, 9 nolu parsel
alanrnda, Resmi Kurum Afet ve Acil Durum Ytinetim Merkezi Alanr, hmax: 18.50 m lejandlr alan,
Bdlcek Mahallesi, 4369 parsel alanrnda Resmi Kurum (Krltahya Adliye Sarayt ve MUgtemilatrAlant)
hmax: 15.50 m E=1.00 lejandlr alan, bulunmaktadlr. Sdz konusu 1237 ada, I nolu parselde,
Resmi Kurum Defterdarlrk Hizmet Binasr Alanr, hmax: 18.50 m lejandlr alanrn, 4369 parselde,
Resmi Kurum Afet ve Acil Durum Ydnetim MerkeziAlanr, hmax: 17.50 m. E=1.00 lejandlt alanrn
drlzenlenmesine iligkin imar planr degisiklikleri, Cumhuriyet Bagsavcrlr0rndan uygun gdrrlg alrnmasr
kaydryla 3194 SavrI Kanun'un 8/b maddesl uva nca onavlanmasrna;

Plan degigikliginin yunirliige girmesine mr.iteakip, Yrldrrlm Beyaz( Mahallesi, 1237 ada,9
parsel nolu tagrnmazdaki 4.438,41 m2 lik Belediye Hissesinin, Defterdarlk Milli Emlak
MUdUrlugti'nUn g6sterecegi Maliye Hazinesine ait parsel, parseller ile takas edilmesine oy birligi ile
karar verildi.

′



GUNDEMiN I2.MADDES|N|N: 
(6)

Belediye lreclisimizin 02.11 .2012 tatlh, 458 sayrtr karaflyla, Gdynukdren KdyU, 13.1 ada,1
nolu parsel alanrnda onaylanan mevzii - ilave uygulama imar plantntn dLjzenlenmesi konusunun
mUzakeresi oldu0unu belirten l\reclis Ba$kanr bu konudakiyazr ile komisyon raporunun
okunmasrndan, slayt Uzerinde gdsterilerek bilgi veralmesinden ve yaptlan mrjzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve,

Belediye Meclisimizin 02.11 .2012latih, 458 sayrI karanyla, Gdyn0kdren KdyLt, 131 ada,1
nolu parsel alanrnda onaylanan mevzii - ilave uygulama imar plantntn dUzenlenmesi mijracaatr
incelenmig olup;

Halk Saohgr MrldilrlugU'nUn, 19.09.2013 tarih, 1505-10239 sayrtr yazrsr ite Belediye
ireclisimizin 02.11.2012 tarih,458 sayrh karaflyla , cdynukOren KdyU, 131 ada,1 nolu parsel
alanrnda onaylanan mevzii- ilave uygulama imar plantyla ilgilitUm Kurum ve Kurulug g6riigleri,
ddkiimanlar, bilgi ve belgeler etiid edilmi$tir. 181 metrelik saglk koruma bandr - yapiylsaklr
alanrn 50 metre olarak dUzenlenmesi, Plan No a na 7. inci madde otarak ,, SaOtik Ko;uma Bandr -
Yapr YasaklrAlan, Akaryakrt - Lpg - Lng Satti lstasyontan igin 181 metre otara-k uygulanacakttr.,,
maddesinin ilave edilmesi ydnlerindeki sdz konusu mevzii - ilave uygulama imar planrnrn
diizenlenmesi, imar plantna esas jeolojik -jeoteknik etiidlerin yaptlmast 3.194 Savtlt Kanun,un 8/b
maddosi uvannca onaylanmastna oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN I3.MADDES|NiN:

. llimiz, merkez, Okgu Mahallesi, 3729 ada, 15 nolu parsel alanrnda imar planr deoiSikliOi
konusunun miizakeresi olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyoriripoiunun
okunmasrndan, slayt iizerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve,

llimiz, merkez, Okgu l\rahallesi, 3729 ada, '15 nolu parsel alantnda imar plant degigikliOi
miiracaatr incelenmig olup;

Okgu Mahallesi, 3729 ada, 15 nolu parsel atantntn dogu bOlilmi.jnde lmar plantnda yer alan,
Kiitahya qini Kooperatafi Tesisleri (E:0.40) lejandtr sahada, Konut Dtgt Kentsel gahgmaAlanr ve
TicaretAlant - 30.13 m. x 33.28 m. Olgulerinde kifleti - Hmax: 8.SO metre(2 kat) lelandl atanrn
d0zenlenmesi, 3 ve 7 metre yapt yaklasma stntrlaflntn belirlenmesi, yOnUndeki imrr planr
deoigikli6inin, imar planrna esas jeolojik-jeoteknik etilt atrnmast Sarttyla 3194 Sayrtr Kanun'un B/b
maddesi uvannca onavlanmastna:

Plan degisikli6inin yurUrlUoe girmesine mitteakip, Simpa$ tan ahnacak muvafakatname ite,
Okqu Mahalleri,3729 ada, (3192) 15 nolu parsel alanrndaki, Konut Drgr Kentsel QahgmaAlanr ve
TicaretAlantile 3729 ada, (3191) 16 parseldeki binantn bulundugu Kutahya qini kooperatifi
Tesisleri Mesleki Egitim Alanrnrn beraber olacak gekilde, santez projesinin srjrdurUlebiiirligini
saolamak ;artryla, (25 yrla kadar) yap istet devret modeliyle ihale gikartrtmasrna, bu isle;lerin
gergekleitirilmesi igin Belediye Ba$kanr irustafa IQA'ya ve Beledrye Encumenlne yetii
verilmesine oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN I4.MADDESiNIN:
Belediye ireclisimizin 03.04.20'12latlh, i6t sayrtt karaflyla onaylanan, lnkdy Mahallesi, 29,

43 paftalardaki 2216 nolu imar planl deoigiktrgrnin, Eskisehrr 2. ldare Mahkemesinin 2013i 793
sayrl karaflyla iptal edilmesi konusunun mrizakeresi olduounu belirten ireclis Baikanl bu konudaki
yazr ile komisyon raporunun okunmastndan, slayt ilzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve
yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

- Belediye Meclisimizin 03.04.2012 ta(ih, 161 saytlt karaflyla onaytanan, lnkdy Mahallesi, 29,
43 paftalardaki 2216 nolu imar planr deOjiiktiginin, Eskigehir 2. idare Mahkemesinin 20i3l 79i
sayrlr karaflyla iptaledilmesi konusu incelenmig olup,

. -. lnk6y Mahallesi,29 pafta, 5086 parsel iayrti tagrnmazrn butunduOu bdtgede imar ptanr
deoi9iklioi yaprlmasrna iliskin 03.04.2012 tarih, 161 sayrtr Kutahya Belediye M;clis Karariyta bu
karara yaprlmrg itirazrn reddedilmesine itilkin 03.08.2012 tarih, ,93 sayrtr 

-Belediye 
Meclis'karanyta

ilgili olarak, Eskigehir 2. ldare Mahkemesinin 20121960 Esas-2o13/79i sayrtr Mahkeme Kararr eir.td
edilmi9tir. S0z konusu Kararda; ... Dava konusu Kijtahya Belediye l\rectisinin O3.O4.2012 tarih, ve
161 sayrlr karan ile onanmri olan plan deoi9iktiOi 1/'1OOO uygulama imar planr ditzeyinde
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(7)
03.12.2010 tarih, 502 sayrlr kararr ile yrtritrloge giren nazrm imar planr, dava konusu ptan
deoigikligi onandr0rnda gegerlili0ini korumaktadrr ve yr.irurtUktedir....... dava konusu tagnmaztn
batrsrndaki cephe hattt, batrya dogru kaydtnlmrl ve tagtnmazda yer alan yaptntn ytkrlmast
engellenmistir. lkinci onemli degrgiklik, dava konusu tagtnmaztn gUneyinde yer alan 15 metre
enkesitli yaya yolunun geniSliginin 7 mekeye dUSUrUlmiig olmasrdrr...... Dava konusu alanda
gergeklegtirilmesi ongdrulen kavgak dUzenlemesi.... ulagtm sistemini etkiteyecek 6tgekte bir
kavgak dlizenlemesi de0ildir ve dava konusu alandaki mlilkiyet d[]zeninden ve mevcut
yaprlagmadan kaynaklanmaktadrr...... trafik giivenli0i (yol enkesitinin korunmasr, Serit
genigliklerinin elde edilmesi) agrsrndan bu geni$lemenin saolanmasr gerekmektedir. Dava konusu
KUtahya Belediye Meclisinin 03.04.2012 gi.in ve 16'1 sayrtr karafl ile onanmri olan 1/1OOO Olgekli
plan deoigikligi ile bu sorun giderilmiS..... Eskigehrr 1. ldare Mahkemesrnrn 31.0.j.2012 gUntit,
E:20111249 K:2O12154 sayth karaflnda gereklerine uygun bir dUzenleme yaprlmrg ve buigrdan
imar planr degigikligiyle gehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine ayktn bjr diirenlemey;
gidilmemiq ise de; dava konusu plan degigikligi ile tagtnmazrn giineyinde yer alan yaya ybllafl
agrsrndan dngdrrilen degi9iklidin bolgede halen yUrUrlukte olan 1/5000 6lgekli naztm imar plant ile
uyumsuzluk gdstermektedir. Dolayrstyla 1/5000 Otgekli Nazrm lmar ptantnda bu konuda bir
degigiklik yaprlmaksrzrn diger bir ifadeyte 1/5000 dtgekti naztm imar planrnda 5086 parsel sayrtr
tagrnmazrn gUneyinde bulunan 15 metrelik iki yaya yolu varltOtnt korumastna karstn; dava konusu
Belediye lvleclisi karanyla iist dlgekli plana ve plan hiyerargisi itketerine aykrrI gekiide, sadece
1i '1000 olgekli Uygulama lmar Planrnda deoiSiktiOe giditerek 15 metretik io ardan birinin
kaldrnlmast dioerinin de 7 metreye indirilmesi suretiyle tesis edilen igtemierde bu nedenle hukuka
uyarlk gdrulmemi9tir. Agtklanan nedenlerle, dava konusu illemin iptaline hususlan yer almtgtlr.

Mahkeme Karafl dogrultusunda Belediye Meclisimizin 03.04.2012 tarih, 16i sayrtr krranyla
onaylanan, Inkdy Mahallesi, 29, 43 paftala'daki 22'16 nolu imar ptanl deoitiktiOinin iptai editerek,
asaorda agrklanan '115.000 Naztm lmar Planr deOagikligine uygun "1i lOOb uygulama imar planr
de0iiikliginin haztrlanarak, yaptlacak Belediye Meclisi Toptanttsrna getiritmesine,

. 5086 nolu parsel alant bOlgesinde Karayollarrnca uygun gdrulen kavlak yol alanlanntn
aktanlmast, yapt yasaklt alanlann, KDKIA ttcaret alanlanntn ilgilifonksiyonlann, (7 metrelik yaya
yolunun dUz olacak gekilde), drtzenlenmesine yOnetik 1/5.OOO Nazrm lmar planr degigikli{inin 

-3j94

Savrh Kanun'un 8/b maddesiuvannca onavlanmastna oy birli6i ile karar verildi.

GUNDEMiN IS.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih ve 368 sayrlr karan ile onaylanan 30A6ustos

Mahallesi, 90 pafta, 572 ada,21 parsetde yaprlan 2348 nolu imar ptant d;gigikti6ine ;skr si.jresi
dahilinde yaprlan itirazrn degerlendirilmesi konusunun mtizakeresi olduOunu'belirten lreclis
Bagkanr bu konudaki yazl ile komisyon raporunun okunmastndan, slayarlzerinde g6sterilerek bilgi
verilmesinden ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih ve 368 sayrtr karafl ile onaytanan 30Agustos
l\rahallesi, 90 pafta, 572 ada,21 parcelde yaprtan 2348 nolu imar planr degisikligine jskr sLtresi
dahilinde yaprlan itiraztn degerlendirilmesi mrjracaatr incelenmi$ olup;

07.10.2013 tarih ve 6241 kayrt notu ditekge etud edilmi9tir Betediye l\,4ectisimizin 02.08.2013
tarih, 368 sayrlr karan ile; 30 Aoustos Mahalle si,90 pafta, 572 ada,21 paiselde imar plantnda 3 metre
tin bah9e alanlt, Ayflk nizam 4 kat konut lejandlt alanrn her ydnden 3 meke bahge atant btrakrlarak
parselde taban alantnrn belirlenmesi, TAKS 0.40, l(AKS: .1.60 yaptlagma kogu anntn belirlenmesine
yijnelik 2348 nolu imar planr degigikligi, Koruma Bdtge Kurutu'nun uygun g6rmesi kaydryta,
onaylanmrgtr. Yukandaki dilekgede; "...08.09.2013 tarihinde y0rUrluoe giren ptantr atantar tip imar
ydnetmeli0inin degigikligi sebebiyle askrmrn iptat editmesini tatep ediyorum.,, denitmektedir. Betediye
[4ecljsimizin 02.08.2013 tarih, 368 sayrlr karan ite onaylanan 30 Agustos l\,laha esi, 90 pafta, il2 iaa,
21 parselde yapllan 2348 nolu imar plant degigikliginin aptal edilerek; sdz konusu alantn daha dnceki
imar planrna getarilmesine oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN I6.MADoESINiN:
Ilimiz, merkez, Ok9u, GUve9qi, Sofu Mahallesr yertegikAtan Bdtgeterinde Revizyon 1/5OOO

6lgekli Nazrm lmar Planr ve 1/1OOO dlgekl Uygulama lmar planlarrntn yiptmr konusunun
m0zakeresi oldu0unu belirten Meclis Ba$kanl bu konudakiyazt ile komisyon raporunun
okunmasrndan, slayt Uzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan mrjzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve,

′
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llimiz, merkez, Okgu, GUveggi, Sot, nlt"nlll.i YertegakAtan Botgeterinde Revizyon 1/5000
olgekli Naztm lmar Plant ve 1/1000 dlgekli Uygulama lmar Planlarrnrn yiprmr mUracaa[r incelenmig
olup;

lmar planrna esas kamu kurum ve kuruluglarrndan gelen gdrtjgler etud edilmigtir.
19.10.2012t9474, 19.10.2012t9469, 22.10.2012t9528, 22.10.2012t9570,22.10.2012t9569,

23.10.201219619, 23.10.201219659,30.10.201219714 ve 23.10.2012t9623 rarih/kayrt notu
dilekgeler uygulama imar planlarrnda degerlendirilmigtr. 02.11.201219858 ve 12.11 .2Q12t10053
tarih/kayrt nolu dilekgeler etud edilmigtir. Guveggi Mahallesi, 6 pafta, 1331 parsel bdlgesinde 15
metrelik yolun.mezarltk duvart esas ahnarak dUzenlenmesi; Sofu Mahallesi, 146 parselde Belediye
Hizmet Alanr (ldari-ticari-sosyo-kitlturel vb. tesisleri) duzenlenmesi; okgu, Guveg;i, sofu Mahallesi
Yerlegik alanlarrnda yol alanlarr, ilk60retim tesisleri, ibadet yeri alanlan, resmi kurum alanlarr,
saoLk tesis alanlarr, sosyo-kulturel tesis alanlan, belediye hizmet alanlarr,
agaglandtrtlacak alanlar, aktif yeqil alanlar, meskun konut bdlgesinde bitigik nizam 3 kat ve geligme
konut bolgesinde ayrrk nizam konut alanlaflntn, TAKS: 0.35, KAKS: '1.05, 3 kat olarak
planlanmastna ydnelik 1/1000 6lgekli Uygulama lmar Planlarr, ilgili plan notlarrnrn duzenlenmesr,
geligme konut b6lgesr sahalarrnda 18. Madde imar uygulamast yaprlmasrna iligkin plan notu
dttzenlenmesi ve 1/1000 olgekli uygulama imar planlanna uygun Revizyon 1/5000 olgekli Nazrm
lmar Planlarr; DSI'den g6ru9 ahnmasr ve imar planrna esas jeolojik-jeoteknik etud yaptrnlmasr
kaydlyla, 3194 Saytlt Kanun'un 8/b maddesi uyarrnca onavlanmasrna oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 1 T.MADDES|NiN:

. llimiz, merkez, Krrgtlh, Yeni Bosna, Perli Mahalleleri yerlelik alanlannda, 1/5.OOO Naztm
lmar Planr Revizyonu ve Uygulama lmar Planr yaprmr konusunun mUzakeresi olduOunu belirten
Meclis Bagkanr bu konudaki yazt ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt uzeiinde
gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz, merkez,Krrgrlh, Yeni Bosna ve Perli Mahalle Yerlegik Alaniarrnda 1/5000 Nazrm lmar
Planr Revizyonu ve uygulama imar planr yaptmt mUracaatr incelenmig olup;

05.11.2012 tarih 9908 nolu dilekge etird edilmigtir. Yeni Bosna Maha esi 7 pafta 337 nolu
parselin 1/5000 Naztm lmar Planrnda cami alanrnda kaldrgr belirtilmigtir. Ancak Mahalle Yerlegik
alanlartnda Geligme alanlarda 18. Madde lmar Uygulamasr yaprlacaQrndan dolayl, bahse konu parsel
bu uygulamaya girecek olup en fazla bedelsiz olarak o/o40 oranrnda DOP kesintisi yaptlabilecek ve imar
parsel alanlarr verilebilecektir. Daha once onaylanmrg olan yerlegik alanlarla ilgili Uygulama imar
Planlartnda kitle gcisteriminin yaklagma mesafeleri ile duzenlenmesi, geligme alanlarrnda 18.madde
imar uygulamast yaptlmast ile ilgili plan notu di.lzenlenmesi, Ktrgtllt, Yeni Bosna ve Perli Mahallesi
Yerlegik alanlannda yol alanlarr, ilk60retim tesisleri, ibadet yerleri alanlan, resmi kurum alanlan, sagLk,
v.b. tesisleri alant, meydan alanlan, sosyo-kUlturel tesis alanlan, spor alanlan, belediye hizmet alanlarr,
aktif yegil alanlar ve meskun konut bolgesinde bitigik nizam, 3 kat ve geligme konut bolgesinde aynk
nizam konut alanlannrn, T.A.K.S: 0,35, K.A.K.S: 1,05, 3 kat, olarak plantanmasrna yoneiik 1/1000
uy9ul?ma imar planr, ilgili plan notlanntn d0zenlenmesi ve 1/1000 uygulama lmar planlarrna uygun
1/5000 nazrm imar planlarrnrn revizesi, Qinigaz, Dogalgaz Dagtttm A.g'den gortig alrnmasr, imar
plantna esas jeolojik, jeoteknik etud yaprlmasr kaydryla 3194Sayrlr Kanun'un 8ib maddesi uvarrnca
onavlanmasrna oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN IS.MADDESiNiN:
MUlkiyeti Belediyemize ait llimiz, Afyon yolu Uzeri eski Can Cafe kargrsrnda bulunan Kulttrr

ve Ticaret Merkezindeki salonlann kira konusunun mirzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr
bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt uzerinde gosterilerek bilgi
verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

MUlkiyeti Belediyemize ait, llimiz, Afyon yolu Uzerindeki Can Kafe kargrsrnda bulunan Kgltirr
ve Ticaret Merkezindeki, I adet Tiyatro, 2 adet Sinema salonlannrn kiralama ircretleri ile ilgili ekte
sunulan fiyat tarifesinin aynen kabulUne ve Beledlyemiz gelir tarifesine ilave edilmesine oy Uirligi lte
karar verildi.

GUNDEMiN I g.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, lltcada bulunan Otel Harlek konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis

Baqkant bu konudaki yazt ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt uzerinde gosterilerek bilgi
verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,



(s)
Qevre ve Orman Bakanlrgr'ntn 14.02.1966 tarih ve 2072, sayrI oluru ite, Belediyemize 49 yrt

stireligine tahsis edilen lltca Otel Harlek Tesisleri ile ilgili olarak;
Orman ve Su lsleri Bakanltgt'nrn 29.06.2013 6rih ve 138 saytlt olurunda 31.12.2013 tarihine

kadar sUre verilen Turizm lgletme Belgesinin yenilenmesinin 27.03.2013 tarih ve 55 saytlr oluru ale
beli.tilen y0ktmlUlUklerin yerine getirilmesive bedelborglanntn ddenmesl, igletmeci olan KUtahya
Seramik Porselen turizm A.9.'nin Sirket tinvantntn NG KUtahya Seramik porselen Turizm A.g. oiarak
deoigtirilmesinin uygun gdruldogu. Belediyemizin kira bedeli Uzerinden, son kiract olan NG Kiitahya
Seramik Porselen Turizm A.9.'nin ise igletme hastlat Ozerinden o/o 2 gayrisafi yrlltk gelir payrnrn her ytl
ddenmesinin taahhut edilmesi kaydtyla tesisterin i$letmeclliqinin NG KUtahya Seramik porselen Turizm
A.$.'ne,yaplrfllmastnt, mevcut igletme belgesinin, tesis sahibi ktsmtnln Orman ve Su lgleri Bakanltgr,
Belge Sahibinin ise KUtahya Belediye Bagkanlrgr, lgletmecinin ise NG Kotahya Seramlk porseten -

Turizm A.9. olarak diizenlettirilmesi aynca daha 6nce Beledlyemizden istenen Teminatln altnmamast
ydnUndeki karar bildirilmistir

Yukanda bahsedilen Bakanlrk oluru sonucunda 31.12.2013 tarihine kadar yenilenmesi gereken
Turizm lgletme Belgesinin Bakanltk tarafrndan istenen bedellerin Odenmesine bagir oldugunda;i

15.02.2015 tarihinde sona erecek tahsis siiresinin, sureden Once kiracrmtz ile uzlagllarak
Bakanlrk tarafrndan talep edilen kalemler igin NG K0tahya Seramik porselen Turizm A.$., nden Odeme
yaprlmasrnrn istenmesine;

NG KUtahya Seramik Porselen Turizm A.9.'taraftndan ddeme yaptlmamasl durumunda,
Eelediyemizan maqdur olmamast igin dava hakktmtzt saklt tutarak (itirazi kaytfla) 15.9ubat.2015
tarihine kadar tUm ddemelerin yaptlarak, stlre uzattm talebinin en az 6 ay Oncesinde yaptlmaslna;

Talep edilen bedellerin, NG Kiitahya Seramik Porseten Turizm A.9., nin Betediyemiz ite
uzla9arak odememesi halinde, 6'183 saytlt amme alacaklanntn tahsil usulii hakktnda kanona gdre;

1. Taksiti 15.12.2013
2. Taksit: 15.03.20'14
3. Taksit: 15.06.20'14
4. Taksili 15.09.2014 tarihlerinde odemelerin Belediyemizce yaptlmastna;

Sdz konusu bedellerin 6denmesine, Meclis Uyeterinden Mehmet BACACt, RagitARKAq, Ercan
OZqINAR,H.[rithat DELEN,Abdu ah USTALAR,SUterman N4ALTA9,rn Cekimser oytairna kargriri oy
goklugu ile karar verildi.

GUNDEMiN 20.MADDEsiNiN:
llimiz, merkez, lnk6y Mahallesi, ll.Organize Sanayi Bdlgesi yakrnrnda bulunan eskiAzot Kr.jt

Barajrna ait Qevre ve $ehircilik ll MUdUrl0gii'niin ceza uygulamasl konusunun mitzakeresi
oldugunu belirten Meclis Baskant bu konudakiyazt ile komisyon raporunun okunmastndan, slayt
0zerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan milzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Kirtahya Valiligi Sevre ve Sehircitik lt i,,tiidurliigii,nUn 08..10.2013 tarih ve
205679821145.04100021 sayrh tebligatr ve 08/10/20'13 tarih ve 71 stra no,lu idariyaptrnm karan ile;

llimiz, merkez ilgesr, merkez lnkoy l\4ahallesi ll. Organize Sanayi yaktntnda bulunan eskiAzot
Kol Barajr Ddk0m sahastnda, inlaat ve hafriyat attklaflntn ddkulmesi nedeni ile Qevre Kanunu,nun
20.maddesinin (j) bendinde beli(ilen kabahat fiilinin i$lenmesi nedeniyle 40.636.-TL_ idari para cezasr
verildaga teblig edilmiltir.

Bu kapsamda para cezasrnrn teblig tarihinden itibaren en ge9 bir ay iginde baglt bulundugumuz
Vergi Dalresine yatfllmast, 30 gtin iqinde ldare Mahkemesine bizzat veya yasal temsilci ya da atukat
aracrllgr ile bagvurulabilecegi, bagvuru yapllmamasr halinde yapttnm karanntn kesinlegecegive dava
agmrl olm-anrn ceza tahsilattnt durdurmayacagt, teblig tarihinden itibaren 1S (onbe9) gun iginde pegin
6demede % olan 30.447.-TL. Yeterli olacagt, ddeme sUresi icinde muracaat edilmesa halinae borcu;
taksitlendirilebileceoi bildirildiginden;

Tahakkuk eden bedel igin dava aqtlmastna, ancak dava agtlmasl tahsilatt durdurmadrgtndan %
25 indirimden faydalanmak igin; Belediyemiz adtna tahakkuk ettirilen bedelin bu 9arfla pegin
iidenmesinei

Soz konusu ddklim sahasrna toprak hafriyatr drgtnda d6kiim yaptrdr tutanak ile tesptfleri
yaprlan firmalara (Karayollanna galian KLVlngaat ve Sicim Kagtt) yasal iglemlerin baglatriarak
Belediyemiz adrna tahakkuk ettirilen cezantn rucu edilmesane;

- - _ 
Huluki ve yasal siirecin baglatrlmasr ve bununla ilgili tom konularda Belediye Ba$kanr

l\,Iustafa IQA'ya ve Belediye Enciimeni'ne yetki veritmesine oy birligi ite karar verildi.
ヽ
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GiiNDEMiN 21.MADDESiNiN:     (10)
“S"plaka yOnetme‖ k deoi,ik‖Oi kOnuSunun mttzakeresi olduounu be‖ rten Mec‖ s Ba§ kanl

bu konudaki yazlnin okunmasindan ve yapllan mozakerelerden sOnra konuyu oya sundu ve,
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"uyarlnca;

Umum Servis Ara01an Hizmet YOnetmeliol kapsamlnda bulunan servis ara91annln,mevcut
kanun ve yonetmeliklere uygun hale ge‖‖lmesi,artan tralk yoounluOunun azakllmasi,servis
plakalarlnin ticari kazan9 unsuru olrnaslnln bertaraf ed‖ mesi amaclyla ekte sunulan,Umum Servis
Ara91an Hizmet YOnetmeliё inde Deё l,ik‖k Yapllmasina Dair YOnetmelik Tasiaoinin aynen kabulune
oy bir‖ol‖e karar verildi

CUNDEM:N22.MADDESININ:
Emniyet Modo‖ Ooし 'nOn 101man yaplml konusunun muzakeresi Olduounu belirten Meclis

Ba§ kanl bu konudaki yazlnln okunmaslndan ve yapllan mozakerelerden sonra konuyu oya sundu
ve,

繋翻曇鮮鼻熙電脳:駆捕」鉾轟緑酬iFi鐵鑽1鼎∬
lonu91arinln,Emniyet Genel MldurloOo insaat

Daire Ba§ kanllol teknik personeli tarafindan inceienerek deoerlendirildiol,yapllan deoerlendirmeler

sonucunda,BOlge Trank Denedeme sube Mud由 ‖曲ёtt hiZmet binasl hanc tum hizmet binalam ve
lolmanlari9in ylklm karam allndlol,3 adet binanln ylkim oncesil,lemlenne ba,lanlldlol,diger

hizmet binasl ve lolmanlann tah‖ ye Oall,malannin devam etioi,ylkim ve tah‖ ye 9all,malannln
tamamlanmasi durumunda Emniyet Genel Modo‖ lolinttn hizmet vereceoi bina ve persone‖ n
ikamet edeceoilolman kalmayacaol,市 ed‖ ikle yeni hizmet binasl ve lolmana ihlya9 duyuiacaol
belirti mi§ ,bu nedenle mulkiyeti Ma‖ ye Hazinesine ait olup kurumlarlna tahsis‖ olan,ek‖ ‖stede yer
alan ta§ lnmazlara karslllk olarak,ta§ lnmazlarln Belediyemize devir,ek‖ nde trampa usullyle,
Onc引‖「lf:誌:釧じ譜「:[諦T』き網¶‖1認」T喘1闇 |:ぽ冊淋100.nunde uygun g研由§o

[‖‖融]瑞T判敵鰹il剥暉趣|∬辟摩護if騨燃Fnda
kapsaminda devir alinmasi,takas,trampa,vb gibi konularda,gerekli anla§ ma,sOzle,me ve
protokolle‖ n hazl‖ anmasl,imzalanmasi,vb hususlarda Belediye 3a,kanl Mustafa loAlya ve
Belediye EncOmenrne yetki verilrnesine oy bir‖

oi‖ e karar verildi

CUNDEMIN 23.MADDES:NIN:
Kent Tanhi Mozesinin bulunduou binaya sap91Zade KonaoliSminin venlmesi konusunun

muzakeresi olduounu be‖ rten Mecls Ba,kani bu konudakl yazlile komisyon raporunun

i:‖:贖ぽ鳳∫『
`::Zttnde gosterlerek 

Ыぃver meJnden ve yatthn mozakadaden sora

mmに mekett R‖ er MahaleSndt tpu器
∬』ス鷺洲諸ゞ 晶羊R:批鷺制「1:ild釧kaylt11,K口 tahya SI ve Etk‖ enme Ge,i,Alanlarl K(

Alanii9inde yer alan,Gayrimenkul Eski Eserler ve Anltiar YOksek Kuruluinun 18 01 1980 gun ve A―
2087 saylll karariile tesc‖ lenen,Ta§ lnmaz KIltur varllklari Yuksek Kurulutnun 17 07 1987 90n ve
3552 saylll kararlile tesc‖ kaydinln devamlna karar ver‖ en,232 envanter numarall korunmasi

9erekli kl‖ ur va‖ 1。 l,mulklyet Kutahya Belediyesine al“ KOTAHYA KENT TARIHI MOzESl"olarak
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Konunun daha detaylt incelenmesi iqin Muhtelif lsler Komisvonu,na havale edilmesine oy
birlioi ile karar verildi.

GtJNDEMiN 24.MADDESiNiN:
Belediyemiz Bilgi l$lem lvludUrlitgUnUn cdrev,yetki,Sorumlutuk ve eatrlma ydnetmeliginde

degilikljk yaprlmasr konusunun mUzakeresi otdu6unu belirten Meclis Bagkanrtu konudaki yizr ile
komisyon raporunun okunmasrndan, slayt itzerinde g6sterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Belediye Meclisimizin 04.09.2012 tarih ve 390 sayrl karan ile kabut edilen "Bitgi lgtem
MAdAdtdi Gdrev,Yetki,Sorumluluk ve eahgma yAnetmelidi', nde degisiklik yaptlmasrna dair ekte
sunulan, "Bilgi lglem Midarlida Gdreuyetii,soruntutuk ve eahgniianetnetiginde Oegigidi*
Yap masna Dair Ydnetmelik TaslaEt" nrn aynen kabutUne ve O1 .Ot .20i 4 tarihinden itib;ren
yUrurlU0e girmesine oy birligi ile karar veritdi.

GUNDEMiN 25.MAODESiNiN:
Belediyemiz Yapt Kontrol MUdorl0OUnUn ct rev,yetki,sorumluluk ve Qalgma

Ydnetmeliginde degigikllk yaprlmasr konusunun mUzakeresi oldugunu belirten MLclis Bagkanr bu
konudakiyazl ile komisyon raporunun okunmastndan, slayt iizerinde gdsterilerek bilgi
verilmesinden ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vd,

Belediye Meclisimizin 04.01.2011 tarih ve 09 sayrI karan ile kabuledilen ,yapt Kontrol
MAdddAgA Gorev,Yetki,Sorumluluk ve ealEma yonetmeligi,' nde degisiklik yaprlmasrna dair ekte
sunulan, 'Yap Konlrol Miid, AAn Gbrev,yetki,Sorumtuluk ve ealEma ydnetnetiginde Degigiklik
Yaptlmasna Dair Ydnetmelik Taslagt" nrn aynen kabutUne 01.0,l.2014 tarihinden itibaren
yUriirlrjoe girmesine oy birligi ile karar veritdi.

GUNDEMiN 26.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 03.05.20'13 tarih ve 2i7 sayrl karafl ile onaylanan Meydan Mahallesi,

21 pafta, 173 adada yaprlan, 2326 nolu imar plant degilikliginin dijzenlenmesi konusunun
milzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanl bu konudakiyaztntn okunmastndan ve yaptlan
milzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimlzin 03.05.2013 tarih ve 217 sayrl karan ite onaylanan Meydan tvlahallesi,
21 pafla, 173 adadayaprlan, 2326 nolu imar planr degilikliginin drtzenle;mesi konulunun daha
detaylr incelenmek Uzere lmar ve Bavrndrr|k Komisyonu,na havale edilmesine oy birligi ile karar
verildi.

GUNDEMiN 2T.MADDEsiNiN:

, llimiz, merkez, Yrldtnm Beyazrt Mahallesi, 18.N.2 pafta, lOOt adada imar planr deOigiklioi
konusunun miizakeresi oldu0unu belirten Lleclis Bagkant bu konudaki yazt ile komisyon riporu-nun
okunmasrndan, slayt rlzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan miizakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve,

. llimiz, merkez, Ytldtnm Beyazrt Mahallesi, 18.N.2 pafta, tOOl adada imar planr deoisikligi,
m0racaatr incelenmig olup;

Defterdarlrk Milli Emlak MUdiirlugUniin 24.jO.ZOj3 tatih,6746 sayrtr yazrsr etrld editmiitir.
_ Sdz konusu yazrda, Yrldrflm Beyazrt l\rahallesi, 18.N.2 pafta, 1001 ada, mulkiyeti hazi;eye

ait 1 nolu parsel alanryla ilgili; ....imar ptanttadilah yoluna gidilerek, camialanr olarak aynlan
parselin bir krsmtnda parka ve yola terk edilecek alanlafln olugturuldugu,.....Kanunun .lg.
Maddesine gOre, bir parselden bir defadan fazla dilzenleme ortakllk piyr alrnmayacagt ve ayflca
uygulamaya tabiitutulan parsellerden kesilen dUzenleme ortakltk payla ntn, drlzenle;eye t;bi
tutulan yerlerin ihtiyact olan, meydan, park, otopark, gocuk bahgesi gibi umumi hizme erden ve bu
hizmetlerle ilgili tesislerden balka maksaflarla kullanrlamayacagr hUkUm altrna atrnmtlttr.....bahse
konu tagrnmazrn cami alant olarak ayfllan ktsmr rjzerinde imar tidilah ile park olarak terki mUmkitn
bulunmamaktadtr ..v.b gerekgeler agtklanarak sdz konusu tagtnmaz igin yaptlan (Belediye
Me_clisimizin 02.08.2013 tarih, 373 sayrlt karanyta onaylanan, yrtdtnm Beyazrt Mahallesi,.tB.N.2
pafta, 1001 adadaki2258_1 nolu) imar ptanr taditatrnrn iptat edilmesitateb edilmigtir.
Ancak 24.10.2013 tarihli sdz konusu miiracaal, 2258_1 notu imar planr deOigiktinin askr sUresi
(19.Og.2013 - 21 .10.20'l 3) drsrnda yaprtmrgtrr.

ヽ
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ll Mahalli ldareter Mudrtrtugunun t s.oa.# ll arin, zozgsayrtr yazrsrnda; Betediye
Meclisimizin 03.08.2012 tarih, 336 sayrh kararryla onaylanan, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi ,18.N.2
pafta, 1001 adadaki 2258 nolu imar planr delisikligi konusunda, Plan Yaprmrna Ait Esaslara Dair
Y6netmeli0in 2712 maddesi uyannca islem tesis edilmesi halinde, uygulamalarda daha mUspet ve
saglrklr sonuglar olabilece!i belirtilmigti. Belediye Meclisimizin 02.08.20'13 tarih, 373 sayrtr
karartnda da bahsedildigi Uzere; Y6netm eli(,in 2712 maddesi "imar planrndaki bir sosyal ve teknik
alt yapl alantntn kaldtrtlabilmesi ancak bu tesisin hizmet gOttrrdulir bdlge iginde egdeger yeni bir
alantn ayrtlmast suretiyle yaprlabilir." geklindedir. Bu nedenle Belediye Meclisimizin 02.08.2013
tarih, 373 sayrlr karanyla onaylanan, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi ,'18.N.2 pafta, 1001 adadaki
Azalan Park alantna kargrhk, sahaya bitigik bulunan Camr Alanrnda park alanr dUzenlenmesine
y6nelik 2258_1 nolu imar planr degigikligi yaprlmrgtr.

Yukartda agrklanan nedenlerle, 24.10.2013 tarih,6746 sayrh yazryla Belediye Meclisimizin
02.08.2013 tarih, 373 sayrl kararryla onaylanan, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi ,18.N.2 pafta, lOOi
adadaki 2258-1 nolu imar plant tadilatrnrn iptal edilmesi mOracaatrnrn reddine oy birligi ile karar
verildi.

GUNDEMiN 23.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 98 pafta, 1936 ada, 134 ve 136 nolu parsel

alanlartnda imar planr deoigikli0i konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkant bu
konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt Uzerinde gOsterilerek bilgi
verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz, merkez, Yrldtnm Beyazrt Mahallesi, 98 p'afta, i936 ada, 134 ve 136 nolu parsel
alanlannda imar planr degigikligi mUracaatt incelenmig olup;

18.09.2013 tarih, 5820 kayrt nolu dilekge ile Yrldrrm Beyazrt Mahallesi, 98 pafta, 1936 ada, 134
ve 136 nolu parsel alanlartnda imar plant de$igikliQi talebi yaprlmrstrr. '134 nolu parsel alanrnda imar
planrnda Ticaret - 19 Merkezi hmax: 6.50 m. lejandh alan bulunmiktadrr. 136 nolu parsel alanrnda ise
konut Blok Nizam - 3 kat - TAKS: 0.40 - KAKS: 1.20 lejandtr alan yer almaktadrr.
134 ve 136 nolu parsel alanlanyla ilgili imar planr deSigikligi teknik inceleme Ucretinin % 50 sinin imar
planr deSigiklik askrsrndan dnce yattnlmast kaydryla;

Sdz konusu 1936 ada; 134 ve 136 nolu parsellerde TAKS'rn 0.30 , Kat adedinin 4 olarak
duzenlenmesine y6nelik sciz konusu imar plant degigikligi talebinin reddine;

1936 ada,134 nolu parsel alantnda Belediye Meclisimizin 07.10.1994 taih,247 saytll kara(yla
uygun gorulen 838 nolu imar planr degisiktigindeki, konut Btok Nizam - 3 kat - TAKS: O.4O - KAKS:
1.20- 15 ve 3 metre 6n bahgeli lejandlannrn bulundugu kogullann aynen aktarrlmasrna ydnelik imar
planl degigiklilinin 3194 Sayrh Kanun'un 8/b maddesi uvarrnca onaylanmasrna oy birli'Oi ile karar
verildi.

GUNoEMiN 29.MAoDESiNiN:
.llimiz, merkez, lnkoy Mahallesi 24 pafta 1110 parsel numaralt tagtnmaz uzerinde ilave

Mevzi lmar Planl yaprmr konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konudaki
yazt ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt Uzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve
yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

llimiz, merkez, lnk6y 24 pafta 1110 parsel numarah tagtnmaz Uzerinde ilave Mevzi lmar
Planr yaprmr konusu gdrugUlmUg olup;

lnk6y 24 pafta 11"10 parsel numaral tagtnmaz Uzerinde ilave Mevzi lmar planr yaprmr ile
ilgili; "13.09.2013 tarih 26965 say r dilekgede Kiitahya ili Merkez ilgesi lnk6y 24 pafta'1110
parselimizin bulundugu bdlgede K.D.K.l.A olarak 1/i000 6tgekli Nazm lmar ptanr yap arak
onaylanmry ask, sr.iresme m1teakip kesinle$migtir. 1/5000 1lgekli Nazm lmar planrna uygun
olarak hazrlad@tmz 6neri 1/1000 1lgekli uygutama lmar Plant ekte sunulmu$tur. Oneri Imar
Planmzda gdriildAgu azere K.D.K.l.A'ntn da katan yaklayk a!antart betirlilei ktsmlan K1tahya
Belediyesine imar planrmtzn onayt agamasnda bedelsiz hibe yapmak istemekteyim. Teklifimizin
delerlendirilerek oneri 1/1000 6lQekli lJygulama lmar Plantmrzrn onaylanmaunr iatep etmekteyim"
geklindedir. 1/5000 Naztm lmar Plantntn askr sUresi tamamlanmrg olup, kurum ve kurulug gorogleri
tamamlanmamrg, imar planrna esas jeolojik-jeoteknik etud yaprlmamrg olup yururluge girhLmigtir.
Kitahya-Eskigehir yolu Uzerinde Besler Strt Ur0nleri lmalathanesinin yanrnda bulunin [nk6y
Mahallesi 24 pafta 1 1 1 0 nolu parselde; Karayolu kenarrndan 25 metre diler y6nlerden s'er metre
9ekme mesafeli, K D K c A ve TicaretAian,,bu

●
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metre parsel cepheli akaryakrt - lpg - lng ve ticaret alanr tasarlanmasr, TAKS:o.50, KAKS:.1.00,
hmax:8.50. melre( 2 kat) lejandlannrn^belirle-nmesi, guney kesimde park alanr aynimas,, ,,Uyguiama
agamasrnda, 1110 parseldeki, mi!1 20] 1 m2 lik akaryakrt - lpg - tng ve ticaret a[anr ite kdkgJve
ticaret sahasr guyulu alanr ; Kiitahya Belediyesine kayrtsrz , girtsri bedelsiz olarak hibe edilecektir,
Park alanr ise kamuya bedelsiz terk edilecektir. Terk ve hibe edilecek alanlann toplam miktal,
parsel alan mrktarrnrn en az o/o 39' u kadar olacaktrr." geklindeki plan notunun olu$turulmasr
ydnlerindeki ilave - mevzii nazrm ve uygulama imar planr, imar pianrna esas jeolojik-jeoteknik
etudun yaptlrllmast, asktdan once lmar Planr inceleme ucretinin yanstntn yairrrlmasi kaydlyla 3194
Sayrh Kanun'un 8/b maddesi uvannca onaylanmasrna oy birligi ile karar verildi.

GUNoEMiN 30.MADDEsiNiN:
llimiz, merkez, Yoncalt Mahallesi mevcut hastane alanrnda imar planr degigikligi konusunun

muzakeresi.olduounu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon rap-oiun,in
okunmaslndan, slayt tlzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan'mgzai<erelerden sonra
konuyu oya sundu ve,

llimiz, merkez, Yoncalr Mahallesi mevcut hastane alanrnda lmar Planr degigikli!i konusu
gOrU$Ulmug olup;

. Yoncak ltilahallesi 12 pafta 1347 parselde bulunan Saglk Tesisi Alanr (hastane) lejandl
sahantn park alantna ddnugturUlmesi,.Yoncah llave Uygulami lmar Planr igerisinde esfi Tavganh
Yllunun guneyinde kalan park alantnda d6nUgt0rUlen hlstane alant kadar'SagLk Tesisi Alanr
(Hastane) Emsal:1 .50, TAKS:o.35, hmax:30.5b tejandtr, 30 ve 20 metretik yolirdan ve lnce6z
deresi tarafrndan 1O'ar metre, park alanrndan 5 metre yapr yaklagma srnrrl Uygulama lmar planr
degigikli$i lt saglk Mudurluounden g6rug ahnmasr kaydryla 3194Savrtr Kanun'ui 8/b maddesi
uyarrnca onaylanmasrna oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 3I.MADDESiNiN:
Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih ve 384 sayrlr karan ile onaylanan Okgu Mahallesi, 9-

10 pafta, 20.J.2 imar paftasrnda yaptan 2352 nolu imar planr degigikliginin duzenlenmesi
konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konuiakiyazr ile komisyon raporunun
okunmastndan, slayt Uzerinde g6sterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan muzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve,

Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih ve 384 sayrh kararr ile onaylanan Okgu Mahallesi, g-
10 pafta, 20.J.2 imar paftasrnda yaptan 2352 nolu imar planr degigikliginin duzenlenmesi,
mUracaatr incelenmig olup;

30.10.2013 tarih ve 6577 kayrt notu dilekge etud editmigtir. Betediye Meclisimizin
02 08.2.^013 tarih, 384 sayrl kararr ile okgu Mahallesi, 9-10 pafia, 2o.J.2imar paftasrnda; Ayrrk
Nizam 2 kat konut alanlarr, Cami, Belediye Hizmet Alanlannda; Belediye Hizmet Alanr, lbadet yeri
(Serbest Nizam, Hmax: 4 kat, 15.00 metre, TAKS:0.50, KAKS:2.00), iami( Serbest Nizam,
Hmax:'15.00 metre, TAKS:0.50, KAKS:2.00) lejandh alanlarrn dUzenlenmesine iligkin 2352 nolu
iTSl pl?nr degigikligi onaylanmrgtr. DitekQede "...Belediyenrz ile yaprlan takas igleminde bir
degigrklik olmadan; Proje butunlu0u saglanmasr amacryla iki adlnrn ortasrndan gegen 7.oo
metrelik yolun kapatllarak iki adanrn birlegtirilmesini, kapanan yol alanr kadar ala-nrn iki adanrn
birlegmesi ile olugan yeni adanrn civarrna yaprlacak otopark ve yol genigletmeleri ile
dengelenmesini, yeni olugacak adanrn tamamrnrn ibadet yeri, serbest nizam, Hmax: 4 kat (15
metre), TAKS:0.50, KAKS:2.00 nizamrnda olmasrnr talep ediyoruz.,,geklindedir.

Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 384 sayrlr karan ile onaylanan 2352 nolu imar planr
de$igikligindeki Cami alanrnrn lbadet Yeri alanrna dahil edilmesi, orta bblomdeki 7 m.'lik yolun
lbadet Yeri (serbest Nrzam, Hmax: 4 kat, 15.00 metre, TAKS:0.50, KAKS:2.00) lejandlr jlana dahil
9dj!m9si, ibadet yerine dahil edilen s6z konusu yol alanr miktarr kadar ibadet yerinde dogu ve batr
bdltrmlerde yol alanr duzenlenmesi, 3728 ada,27 parselin cami alanrnda kalin kesimini-n yol
alantna dahil edilmesine y6nelik imar planr degigikliginin 3194 Savrlt Kanun'un 8/b maddesi uvaflnca
onaylanmastna:

Plan degigikliginin yUrtirltr0e girmesine mijteakip,

. lmar planr degigikliginden dnceki lbadet yeinde 3l2z ada, 12 nolu parselin dogusundaki
kapanan yol alanr + orta bdlumdeki plan de$igikligl ile kapanan 7 metrelik yol alanr + riulkiyeti

/
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12 brangta faaliyet gdsteren ve halte(bisiklet,boks branllaflnda Milli Sporcu ve Tiirkiye

9ampiyonlafl yetigtiren ve llimazde eksikliOi hissedilen salon sporlanndan Basietbot brangtnd; da
bu sezon Erkekler Basketbol 8619esel Lige kattlmrs olan Kittahya Betediye Spor KutUbUne;

5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 14. [Iaddesi (b) frkras | ".......corektigincle, sporu tasvik
etmek amactyla genglerc spor malzemesi verlr, amatbr spor kulAph ne ayni ve nakclt yatdtm yapar
gerekli destail sagla\ het til A afiat& spor karytlarmatan diizenlet, yurt i9i v. yurt dtgt
miisabakalatda Astiin bagan gdsteron vaya dercce alan sporculala belediye mectisi karanyla 6dijl
verebilir........" hikmq uyannca, 50.000.-TL. nakdi yadtrr| yaplmastna oy birlioi ile karar veritdi.

GUNDEMiN 35.MADDESiNiN:
l\,rUlkiyeti Belediyemize ait eski Belediye KUltur Saraytnrn gitglendirme konusunun

muzakeresi oldu0unu belirten lvleclis Bagkanr bu konudaki yazrntn okunmastndan ve yaptlan
miizakerelerden sonra konuyu oya sundu ve,

Belediye KUltur Sarayrnrn deprem gUvenli6i ile ilgili Universitenin hazrrlamts oldugu Kilti.ir
Sarayr Binasrnrn griqlendirilmesi ve ilgili Temel llkeler ve yaklagrk malayet hesabr raporu incelenmil
ve yaprlan degerlendirmeler sonucunda, Universitenin hazldamtg olduou g0glendirme maliyeti ile
Mimarhk ve irUhendislik Hizmet Bedeli Hesabrnda kullantlan yaklasrk maliyet hesabrna g6re
yeniden yaprlma maliyeti oranr yaklaSrk % 25 oldugundan, Kiiltiir Sarayrnrn Universitenin
hazrrlamrg oldudu gUglendirme projesive eklerine uygun olarak gUglendirme galrlmalaflna
baslanmastna, bu dogrultuda ruhsat illemlerinin yUrututmesine, ruhsat atrnamad(r takdirde
konunun Belediye l\reclisimizce tekrar deOertendirilmesine oy birliOi ile karar verildi.

GUNoEMiN 36.MADDESiNiN:

. Miilkiyeti Belediyemize ait lnkdy Mahallesi 39 pafta,523.1 parsel numaraI tagtnmazda
yaprlacak olan terminal oteri konusunun m0zakeresi olduounu belirten Meclis Bask;nr bu konudaki
yazrnrn okunmasrndan ve yaptlan mijzakerelerden sonra konuvu ova sundu ve.

Mrrkiyeti Betediye;ize 
"it 

otan, tririr inioy rrlir,rrrr"-"i st-;'ft", llSl p-aiser numararr
ta9rnm-az Uzerinde yap-i9let-devret modeli ile terminal oteli yaprmr ve igletilmesi ile ilgili olarak,
10.1O2011 tarihinde sdzletme imzatanmrs ve 25.iO.2011 tirthinde yeiteslimi yaprtrirg otup ingaat
sUresi2 yrldtr.

lhaleyi alan Ozel Etap 43 Editjm.OOretim Hizme eri Otomotiv lnsaat Taflm ve Hayvancrltk
Turizm.Sanayi ve Ticaret Limited qirketi Oi..t O.2013 tarihli dilek9elerinde sdz konusu taginmazrn
:r-1.:il.i?l:T.r:rjl,n y"rgrya tagrndrgrnr, bir an dnce ingaatrn tamamlanmasr amacryta konsersuyum
veya yuktenrct trrma ortakltk gekline izin verilmesini, ingaat sUresinin, yer tesliminaen sonra gu'gen
zamanlaybt gdz 0nune attnarak uzatrlmastnr ve devam etmekte olan hukuki davadan kargiirkir
olarak.feragat edilmesr durumunda rnlaat ruhsahnrn yapt denetim kanunu qercevestnde almakrstelklerini,belirtmi$ler ve konu Belediye Mectrsimizin 01. i 0.20i 3 tarih ve l5t !ayrl kararr ile lmar
ve t ayrndrrtrk Komisyonuna havale edrlmig ve komisyonca haztrlanmrg olan rapoi incelenmig olup;

Hukuki surecin devam etmesi nedeniyle, bu sUrecin tamamlanmasrnrn beklenilmesin!,
:ll1: f nlafrkeme t:arafl sonucuna gdre konunun yeniden degertendiritme;ine, SannamenuKumtennde yer alan ingaat sUresinin bitmig olmast sebebiyle tahakkuk eden ve edec€k kira
bedellerinin ahnmaya devam editmesine oy birligi lle karar v;rildi.

GONDEMiN 3T.MAoDESiNiN:

, llimjz, Zafer Meydant, eski Belediye binasr alanrnda kaide ve anr arrn konugtandrnlmasr
konusunun m.iizakeresi oldugunu belirtea Meclis Bagkant bu konudaki yaztntn okunmastndan veyaprtan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

._ Kritahya Valilioi Ozet Kalem Mrtdi]rlrjgii 30.lO.2Ot3 tarih ve 77lB sayrl yazrlafl ile.Kurutug
ve Kurtulug An(r" ile anrt kaidesine konutacak otan rdlyefterin Valilik tarafrnd'an ieslim ahndrgrnr v6
anrtln kaidesi, rdryefreri ve cevre drizenremesi ire birrikie her tiirrri tdrenin ve etkinrigin yaprra-cak
Sekilde kogullandtfi lmastnt tstemektedir

_ Sdz konusu talebin saEltklr bjr bigimde deOerlendirilmesr tQin konunun Tarih ve Kiliur
Komrsvonu'na havale edilmesine oy birligi tle karar verildi
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cUNDEM|N 3S.MADDESiNiN:
Belediyemiz faaliyetlerini halktmrza tanrtmak ve bu faaliyetleri daha etkin ulagttrmak

amaclyla her ay ayltk bulten gtkartrlmasr konusunun muzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr
bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemizin yapmrg oldu$u galtgmalarr, faaliyetleri, etkinlikleri, hizmetl6ri halkrmrza
tanltmak, halklmlztn bilgisine sunmak amacr ile her ay, ayltk "Kutahya Belediyesi Bastn Ballten" ,i

basrlmasrna, da0tttlmastna;
Bu konuda hukuki iglemin baglatrlmasrna;
B0ltenin yayrnr ile ilgili g6revlendirmelerde, her turlu ig ve iglemlerde, vb. hususlarda

Belediye Bagkanr Mustafa lqA'ya ve Belediye Encirmeni'ne yetki vlrilmesine oy birligi ile karar
verildi.

GUndem maddelerinin tamamlandr0rnr belirten Meclis Bagkanr aLnan kararlarrn hayrrlr
olmasrnr temenni ederek,Oyelere ve misafirlere tegekkur edip ikinci toplantrnrn j9.11.2013
Salt gUnu Saat: 19.00 'da yaptlmasrnr teklif etti, oya sundu ve oy birligi ile kabul edildi ve Meclis
Bagkant oturumu kapattt.

Mehmet


