
Belediye Meclisimiz, 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddeslne istinaden agagrdaki gundem
maddelerini gdrulmek uzere 5. Donem 1. Olagan toplanttst, Belediye Meclis Baskant Kamil SARAQOGLU
Bagkan[grnda Sah gUnu Saat: 18.30'da Belediye Kultur Sarayr Meclis Salonunda, uyeterden; Kamil
SARAEOGLU, Mehmet OZDOGAN, Nuri QETiN, Gatip GULTEKIN, Banu AKALTNOGLU, Omer Farux
DURMM, Halit Oguz ATAKAN, Ebubekir ERDOGT\iIU$ Mustafa AyDtN, Fatma GUL, Furkan ytLMAZ,
Mehmet Naci PEKCAN, Ramazan YILDIRIM, Prnar AKBULUT, Se|im DURMAZ, Muhammed |kbal GUNDEM.
$ule UYKUN, Murat HASER, Salih OZDEN, Enver ERDOGAN, Ahmet ULUCA, Serda BAL ytLDtZ. yusuf
SOKMEN, Ahmet UYGAR, ErdoOan QOLAK i$tirakteri ite yaprtdr.

Qogunlugun bulundugunu belirten Meclis Bagkant oturumu agtt.
lzin dilekgesi oldugunu belirten Meclis Bagkanr, Meclis Uyelerinden Gulgah ARIKAN AKANDERE

Cemal AYDIN, Cafer Cihat CEYLAN'rn izin dilekgelerinin okunmasrndan sonra, izinla sayrhp sayrlmamasrnr oya
sundu ve izinli saytlmalaflna oy birligi ile karar verildi.

Gundeme ilave edilmesi istenilen onergeler tek tek okundu ve ;

:繹梶罹彎鼎繭酬m、岬礎ぎ理llTllu parsel alan rnda imar plant
deOI§ ikli01,

‐2018 yl1l i9in Zablta ve

be irlenmesl

GUNDEMiN 2. MADDESi:
ll. Sayrlr Bog Kadro Degigiklik Cetveli konusunun

konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birljkte bilgi vefllmesinin
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18 31     Kamu kurum ve kuruluslar!,oku‖ ar asker

Itfaiye hizmetlerinde fiilen galtgan personele odenecek fazla mesai Ucretinin

- 5393 say ll Belediye Kanunu'nun 14 maddesi gereOince l‖ m zln tanitllmasinda marka deoeri Olan
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GUNDEMiN l MADDES::
5393 SaylI Belediye Kanunu'nun 25.ncl maddesi gereoince Denetim Komisyonu'na giz‖ oyla en a2 09,

en 9ok be,uyenln se9iminln yapllmasl konusunun muzakeresi olduounu belrten ineclis ba§ kanl bu konudaki
yaz!nin slayt gosterisi‖ e bir‖ kte bilgi ver‖ nnesinln ardlndan ve yapllan muzakerelerden sonra,konuyu oya sundu
vei
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oya sundu ve;
ll Sayrlr Bog Kadro Deoigiktik cetvelrnin aynen

karar verildi

GUNDEMiN 3. MADDESi:
2018 Ylll Gelir Tarifesinde mesken ve resmi daire m3 fiyatlan konusunun m0zakeresi oldugunu belirtenmeclis bagkanl bu konudaki yaztnrn slayt gosterisi ile b;likte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprtan

mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve,
Resmi daire fiyatlarrnrn aSaOtdaki tabloda belirtildigi gekliyle aynen kabut edilmesine igarefle yaprtan

oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi

muzakeresi olduounu belirten meclis bagkant bu
ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra, konuyu

kabulune igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birliOi ile
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cUNDEMiN 4. MAoDEsi:
UNESCO Yaratrcr $ehirler Agr Komisyonunun istek ve kriterleri dogrultusunda yaptlacak ig ve iglemler

konusunun muzakeresi oldu$unu belirten meclis bagkanr bu konudaki yaztntn slayt gosterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve,

TUm i9 ve iglemlerin Kultor ve Sosyal lgler Mudurlogunce yurutuhesine igaretle yaprlan oylama
sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 5. MADDES|:
KUtahya Parmakoren Toplu Konut Yaprm i9i igin lller Bankasr A.9.'den 205.000.000,00

(ikiyuzbe9milyon)-TL ek kredi kullanrlmasr ve yetki verilmesi konusunun muzakeresi oldugunu belirten meclis
bagkanl bu konudaki yaztnrn slayt gosterisa ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan muzakerelerden
sonra, konuyu oya sundu ve,

Krediye konu igle ilgili her turlu iglemi yapmaya Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU' nun yetkili
krhnmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 6. MADDES|:
Mtilkiyeti Belediyemize ait, llimiz Merkez Ali Paga Mahallesi,634 ada, '147 parsel numarah tagtnmaz

uzerinde bulunan halr saha ve mugtemilatr ile yanrndaki tesislerin tahsisi ile ilgili tum hususlar ve iglemler igin
Belediye Bagkantna ve Belediye Encumeni'ne yetki verilmesi konusunun mozakeresi oldugunu belirten meclis
bagkant bu konudaki yaztntn slayt gosterisi ale birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan muzakerelerden
sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu tagtnmaz tahsisi ile algili tum hususlar ve iglemler igin Belediye Bagkanr'na ve Belediye
EncUmeni'ne yetki verilmesine igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 7. MADDESi:
llimiz merkez Bahklr Mahallesi, 14 pafta, 81 ada, 1 parsel bolgesinde imar ptanr degigiklili konusunun

muzakeresi oldugunu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaptlan mozakerelerden sonra, konuyu oya sundu vei

imar planr deoigikligi Kutahya KUltur Var|klaflnr Koruma Bolge Kurulu'nun 14 12 2017 lanh ve 4462
sayllr kararlyla uygun gorulmtig olup 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyaflnca onaylanmastna igare e
yaprlan oylama sonucunda oy birlioi ile karar verildi

GUNDEMiN 8. MADDES|:

, llimiz merkez Sultanbagt Mahallesi, 19L1 pafta, 1584 ada, 1 parset alanrnda imar ptanl degi$iktigi
konusunun muzakeresi oldugunu belirten meclis bagkanl bu konudaki yaztntn slayt gosterisi ile birlikie bildi
verilmesinin ardrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Sciz konusu parsel alantna T'1 leJantlt eklenmesine yonelik imar planr degigikliOl talebinin ada baztnda
olmadr0rndan, reddine igaretle yaptlan oylama onucunda oy birligi ile karar verildi.- -

GUNDEMiN 9. MADDES|:

. ilimiz merkez Evliya Qelebi Mahallesi, 77 pafta,603 ada alanrnda imar ptant degigiktigi konusunun
muzakeresi oldugunu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrntn slayt gosterisi ile bjaik6-bilgl verilmesinin
ardrndan ve yapllan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Plan notu olugturulmasr yonlerindeki imar planr degigikliginln 3194 Saytlt lmar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyannca onaylanmastna, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli!i ile karar verildi.

GUNoEMiN 10. MADDES|:

. illmiz merkez Sultanbag r-Aydogdu Mahallesi, Krrklar Yolu bttlgesinde yot alanr ilave lmar plant yaprmr
konusunun muzakeresi oldugunu belirten meclas bagkant bu konudaki yazrnin slayt gosterisi ile birlikie bitgi
verilmesinin ardtndan ve yaptlan miizakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

imar planr ve degigikliginin 3194 Sayrh imar Kanunu'nun 8ib maddesi uyannca onaylanmasrna. igarele
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi

GUNDEMiN 11. MADDESI:
llimiz merkez Bolcek Mahallesi, 156 ve 157 no.lu ada alanrnda mevcut imar plantna gore uygulamalann

yapllabilmesi konusunun m0zakeresi oldugunu belirten meclis bagkant bu konudaki yazrnri slayi gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclis kararlart ile getirilen yapr yasagr, ingaariskan ruhsatt verilmemesi vb. ktstflamalann
Bdlcek Mahallesi, 156 ve 157 no.lu ada alanrnda kaldrnlarak; bu iki ada alantnda mevcut imar plantna gore
uygulamalann yaprlmasrna, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
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GUNDEMiN 12. MADDES|:
llimiz merkez B0lcek Mahallesi, 21K2 pafta,280 ada, 5 parsel alanrnda imar plant de$igikli$i konusunun

mtizakeresi oldugunu belirten meclls bagkanr bu konudaki yazlntn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmeslnin
ardrndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve,

S0z konusu imar planr degigikligi talebinin ada bazrnda olmadr0rndan ve yogunluk arttgr meydana
geleceoinden dolayr, reddine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 13. MADDESi:
llimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 2731 ada,3 parselde ilave mevzai lmar planr yaprmr konusunun

mUzakeresi, oldugunu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

ilave mevzii nazrm ve uygulama imar planrnrn, 3194 Sayrlr imar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca
onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNoEMiN 14. MADDESi:
llimiz merkez Okgu Mahallesi, 7 patla, 3726 ada bolgesinde ilave mevzii amar planr yaprmt konusunun

muzakeresi, olduounu belirten meclls bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gosterisa ile birlikte bilgi verilmesinin
ardrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve,

llave mevzii nazrm ve uygulama imar planrnrn, 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca
onaylanmasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0 j ile karar verildi

GUNDEMIN 15. MADDES|:
Belediye Meclisimizin 02.11.2017 tarih, 296 sayrh kararryla gartlr onaylanan, Kul DOkUm Sahast alanr

olarak hazlrlanan imar planlaflna, askr sUresi dahilinde yaptlan itiraz konusunun mUzakeresi oldugunu belirten
meclis bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gdsterisi ile blrlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan
muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

S0z konusu askt suresinde yaprlan itirazlann reddine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ale
karar verildi

GUNDEMiN 16. MADDESi:
02.11.2017 tarih 288 sayrlr karanyla onaylanan 2804 no.lu lmar Planr Degigikligine askr s0resi dahilinde

yapllan itiraz konusunun muzakeresi olduounu bellrten meclis bagkant bu konudaki yaztntn slayt gdsterisi ile
birlikte bilgi verilmeslnin ardtndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1/1000 Uygulama imar Planr deQrgikliginrn 3194 Sayrl Imar Kanunu'nun 8ib maddesi uyalnca
onaylanmasrna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi tle karar verildi.

GUNDEMiN .I7. MADDESi:
llimiz. merkez lnk6y Mahallesi 5146 parselde imar planr degigiklioi konusunun muzakeresi.olduounu

belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gOsterisi ile birlikae bilgi verilmesinin ardrndan ve yaprlan
muzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1/1000 Uygulama lmar Plantntn 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyannca onaylanmaslna
igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 18. MADDESi:
6306 sayrh Afet Riski Altrndaki Alanlafln Donugturulmesi Hakkrndaki Kanun kapsamtndaki, Riskti

Alanlarda; Nisan 2014 tarihinde onaylanan ve Belediye lvleclisimizln 05.04.2016 tarih, '148 saytlt karanyla
yaptrrrlmasl uygun gorulen sahalarda, Aralk 2017 tarihinde onaylanan; imar plantna esas jeolojik-jeoteknik
etutlerin uygulama imar planlannda uygulanmasr konusunun muzakeresi olduounu belirten meclis bagkanr bu
konudaki yaztntn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan muzakerelerden sonra, konuyu
oya sundu ve,

lmar planrna esas jeolojik-leoteknik etutlerin uygulama imar planlannda uygulanmastna igarefle yaptlan
oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi

GUNDEMiN 19. MADDESi:

.. .. . llimiz-lerkez 30 Agustos Mahallesi, 1OO pafta, 738, 739, 741 ve 802 no.lu adatar botgesinde, Betediye
Meclisimizin 02.11.2017 tarih, 280 sayrlr karanyla onaylanan 2802,2802_A iglem no.tu imar [lanr degigikligi;e
askr suresi dahilinde yaptlan itiraz konusu ile 737 no.lu adada imar pl-nr deglgikli!i konusunun muzakeresi
oldugunu belirten meclis bagkanr bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikt; bilga verilmesinin ardtndan ve
yaprlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

imar plant degigikligi ile nazrm imar planr deoigiklioinin; 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b maddesi
uyannca onaylanmastna, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
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GUNDEM|N 20. MADDESI:
Belediye Baikanrmrz Kamil SARAQOGLU'nun yurt drgr gorevlendirmesi konusunun mozakeresi

olduounu belirten meclis ba$kanr bu konudaki yazrnrn slayt gosterisi ile birlikte bilgi verllmesinin ardtndan ve
yaprlan miizakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve,

Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'nun 07-10 gubat 2018 tarihleri arasrnda lsrail'e ve Filistin'in
Kudi.is gehrine yurtdrgr gorevlendirilmesine, kanuni yolluk harcrrahlannrn kurumumuzca odenmesine igaretle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNoEMiN 21. MADDESI:
Belediye Meclls 0yelerimizin yurt drgr gorevlendirmesi konusunun muzakeresi olduOunu belirten meclis

ba$kant bu konudakt yazrnrn slayt gosterisa ile birllkte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaprlan muzakerelerden
sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye [4eclis Uyelerimizin 07-10 gubat 2018 tarihleri arasrnda lsrail'e ve Filistin'in Kudus gehrine
yurtdtgt gorevlendirilmelerine, kanuni yolluk harcrrahlaflnrn kurumumuzca ddenmesine igaretle yaptlan oylama
sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN 22. MADDESi:
llimaz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 131 pafta, 758 ada,78 no.lu parsel alantnda imar plant

degigikligi konusunun miizakeresi oldugunu belirten meclis bagkant bu konudaki yaztntn slayt gosterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardtndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama imar planr degisikligi ile ilgili nazrm imar planr de0igiklioinin: 3194 Sayrlr lmar Kanunu'nun 8/b
maddesi uyarrnca onaylanmasrna, igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 23. MADDESi:
2018 yrlr igin Zabrta ve ltfaiye hizmetlerinde fiilen galrgan personele odenecek fazta mesai ucretinin

belirlenmesi konusunun mirzakeresi oldugunu belirten meclis bagkant bu konudaki yazrntn slayt gOsterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra, konuyu oya sundu vei

2018 Ylll igin Zabtta ve ltfaiye hizmetlerinde fiilen Qalrgan personele odenecek fazla mesai Ucretinin
352,00 Turk Lirasr olarak belirlenmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GONDEMiN 24. MADDESi:

- 5393 saytlt Belediye Kanunu'nun 14. maddesa gereoince llimizin tantttlmastnda marka degeri olan
Bolgesel Amator Ligde llimizi temsit eden Kutahyaspoi Kutijbune 25o.o0o,oo rL nakdi yardrm liaprtmasr
konusunun mUzakeresi.

llimizin tanltllmaslnda marka deoeri olan BOlgesel Amator Lig de llimizi temsit eden Kutahyaspor
KulUbUne 250.000,00 TL nakdi yardrm yaprlmasrna igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

Gundem maddelerinin tamamlandrgrnr belirten Belediye Meclis Bagkant, altnan kararlarrn haytrlt olmast
temennisi ile Uyelere ve misafirlere tegekkUr edip oturumu kapattt.
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