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KARAR öznrrnni

çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.
izin dilekÇesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Dilek ASLAN ve MustafaDEMiRTAŞ'ın izin dilekÇelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli

sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;-İıimiz merkez Evliya Çelebi Mahalleİi, 79 pafta, 654 ada, l01 parsel alanında imar planı
değişikliği konusunun gündeme alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

-İlimiz merkez Siner Kocahöyük Tümülüsü 1. Derece Arkeolojik Sit AIanı Koruma Amaçlı imarplanı konusunun gündeme alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
-Mahalli İdareler BütÇe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği, Mali Hizmçtler

MüdürlüğüniJ,n 27 . Aktarma Cetveli konusunun gündeme alınmasına oy t,ıirliği ile karar veri|miştir.
-5393 saYılı BelediYe Kanunu'nun l5. maddesinin (p) fıkrası g"."gin." l6 no.Iu hattın ücret

tarifesinde değiŞiklik YaPılması konusunun gündeme alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
-ilimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, l8.0.4 pafta, l389 ada, 1parsel alanında imar planı

değişikliği konusunun gündeme a|ınmasına o1, birliği ile karar verilmiştir.
-İsimsiz sokaklara isim verilmesi konusuırun gündeme a|ınmasına oy birliği ilç karar verildi.
-5393 saYılı BelediYe Kanunu'nun 76. maddesi gereğince Kent Konseyi Kuru| kararı konusunun

gündeme alınmasına o1.. birliği ile karaı.verilmiştir.
-BelediYe meclisimizin 03.05.20l6 tarih ve l75 sayıIı kararıyla kabul edilen yeraltı çöpkonteYnerleri konulu meclis kararının yürürlükten kaldırılması konusunun gündeme alınmasına oy birliği

ile karar verilmiştir.
- Meclis Üyelerinden Mahmut ÖzıAŞ, M. Naci PEKCAN ve Ercan MERCAN,ın Meclis

BaŞkanlığına vermiŞ oldukları "Meclis Gündeminin 6. Maddesinin fiyat tespit komisyonu aracılığıyla
makul bir Şekilde fiYat artlŞı ve müstecirlerimizin bu fiyat artışını kabul etmeleri durumunda ihale
YaPılmaksızın kiracılıkIarının devam etmeleri" konulu önergesiniıı gündeme alınması için işaretle yapılan
oylama sonucunda; Meclis Üyeleriııden Salih ÖznEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyınan
ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SöKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet
ACAR, Özgür MUSLU, Melrmet öZı<ARA, Seda SANCAKTAR, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN,
İlYas SİVRi, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Erçin AÇIKEL'ın red oylarıyla gündeme
a]ınmamasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

-Meclis ÜYelerinden Ruhsen KUMDALI'nın Üniversite öğrencilerinin toplu taşıma ücretlerine
özel bir indirim YaPılması konulu önergesinin gündeme alınarak gündemin 30. maddesi ile
birleŞtirilmesine iŞaretle yapılaıı oylaına sonucuırda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

-Meclis ÜYelerinden Avukat ilyas SiVRİ'nin Andİz Taşıınacılık Kooperatifinin yolcu taşıma
güzergahında değişiklik yapılınası koı,ıulu önergesinin güırdeme alınması içiu_i e yapılan oylama
sonucunda Meclis Üyelerinden Enver ERDOĞAN'ın red oyuna karşıl
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Meclis Tarihi 02,10.20l9
Meclis Toplantı l. Dönem, 6. Olağan - Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden
Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abd,,ıl."h DAIvüCI,
Sü.leyman ÇANKAYA, Serda BAL YlLDlZ, Enver ERDOĞAN. Yrsui
SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSru:"ir"*";
öZKARA, Seda SANCAKTAR, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif
DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet
Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Alrmet
GÜVEN, Mahmut Özıeş, İlyas SiVRİ, Ruhsen KUMDALI, Kemal
KAYIHAN, Erçin AÇIKEL

ile karar verilmiştir.
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-Meclis ÜYelerinden Ruhsen KU]\4DALI'nın Belediye mülklerindeki kira sözleşmelerine maddeilave edilmesi konu.lu önergesinin gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda MeclisÜyelerinden Salih ÖZDEN, İıyu. ğeııaR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BALYILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, özgür MUSLU,Mehmet ÖZKARA, Seda SANCAKTAR, Abdullah ERTEKiN, Me|ih ASLAN, Elif DEMİRELLi, ErcanMERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci pEKCAN, Sami KApLAN, HaticeYAKAR' Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut öZTAŞ'ın red oylanyla gündeme alınmamasına oyçokluğu ile karar veriImiştir.
- MecIis ÜYeIerinden Ruhsen KUMDALI'nıı-ı Yer altı çöp konteynerleri konulu önergesiııiı.ıgündeme alıırması iÇin iŞaretle yapılan oyIaına sonucunda ıneclis üyelerinden Salih öZDEN, ilyasBAHAR' Abdullah DAMCI, SüleYman ÇANKAYA, Serda BAL YILDlZ, Enver ERDOĞAN, yusufSÖKMEN, AhmetULUCA, Ahmei ACAR, özgür İr*ü ıııehmet özKARA, Seda SANCAKTAR,Abdullah ERTEKiN, Melih ASLAN, Eıif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, osman ZEYBEK, BilalYURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KApLAN, AhmetGÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ'ın red oyIarıyla gündeme alınmamasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.- Meclis ÜYelerinden Av. İlYas SİVRi'nin Yoncalı ve llıca Kaplıcalarının daha sağlıklı halegetirilmesi konulu önergesinin gündeme alınması için işaretle yapılan oyIama sonucunda MeclisÜyelerinden Salih ÖZDEN, İlyai BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BALYILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, özgür MUSLU,Mehmet ÖzKARa, Seda SANCAKTAR, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, ErcanMERCAN, osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KApLAN, HaticeYAKAR, Se|im KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut öZTAŞ'ın red oylarıyla gündeme alınmamasına oyçokluğu ile karar verilıniştir.
-Meclis Üyelerinden osman ZEYBEK, Sami KAPLAN, M. Naci PEKCAN, ElifDEMİRELLİ'nin 12 Temmuz 20lg tarih 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sıfır AtıkYönetmeliğinin 9, Maddesi h bendi gereğince Belediye binamızda bir an evvel sıfır atık kapsamındauYgulamaların baŞlatılması konulu önergesinin gtındeme alınması için işarette yapılan oylama sonucundagündeme alınmasına oy birliği i|e karar verilmiştir.
- Meclis Üyelerinden Av. İlyas SİVRi'nin Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştirici|iğinde MakrodanMikroYa inceleme konulu önergesinin gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda Mec|isÜyelerinden Salih ÖZDEN, ilyas giHeR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BALYILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, özgür MUSLU, MehmetÖzreRa, Seda SANCAKTAR, Abdullah ERTEKİN, ıı"iih ASLAN,ın ,eJ oyla.,yla gündemealınmamasına oy çokluğu ile karar veriImiştir. ı

Bilgilendirme;
1-5393 saYılı BeIediYe Kanunu'nun 49'uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki ,,..,,Birim Müdürlüğüve üslü yöneıici kadrolarına yapılan aıamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi,nin bilgisine sunıılur.,,hükmü gereğiı-ıce Ömer KÖSE' nin Belediye Başkaıı Yardımcılığına atanmasıııın meclisin bilgisine

sunu lması.
z-ilimiz sınırları iÇerisinde bulunan Porsuk havzası, Gediz Murat Dağı bölgesinde altın arama

ÇalıŞmalarının iÇme sularına ve toprak kirli|iğine sebep olabilecek etkilerinin araştırılması çalışmalannıyürütmek üzere personel görevlendirilmesinin meclisin bilgisine sunulması.

cüN»npıiN ı. MADDESİ:
Karar No; 270
Belediyemiz 2020 - 2024 yıllarına ait Stratejik

meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile
ınüzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Plan konusunun müzakeresi olduğunu belirten
birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan

KütahYa BelediYesi 2020-2024 yıllarını kapsayan ve ekte sunulan stratejik p1anının aynenkabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinoçn osman ZEYBEK'i
oy çokluğu ile karar verilmiştir.

2 /tt

in ret oyuna karşılık



cüu»nvıiN z. rua»»nsi:
Karar No: 27l
BelediYe BaŞkanlmız Prof. Dr. Alim IŞIK'ın yurt dışı görevlendirilmesi konusunun müzakeresi

olduğunu belirten meÇlis başkanı bıı konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İÇiŞleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 20.06.2oo5 tarih ve
050.MAH.076.000/5003l50520 sayılı genelgesi "Yurtdışı görevlendirmeler için Belediye Meclisinden
karar alınacaktır." hükmü gereğince;

İlimiz Çini sektörü üzerinden I_INESCO Yaratıcı Şehirler Ağına kabul edilmiş olup, bu kapsamda
l4 Ekim 2019 - l6 Ekim 20l9 tarihleri arasında Japonya'nın Kanazawa şehrinde gerçekleştirilecek olan
"20l9 UNESCO Yaratlcı Şehirler Ağı - El Sanatları ve Halk Sanatları Alt Ağı Toplantısı,,na Belediye
BaŞkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK'ın görevlendirilmesine, kanuni yolluk harcırahlarının Belediyemizce
ödenmesİne iŞaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Ruhsen KUMDALI,nın red oyuna
karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

cüN»rvıiN 3. MADDEsİ:
Karar No: 272
Kütahya Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma yönetmelik

Taslağı konusuııun müzakeresi olduğuııu belirteı,ı ıneclis başkanı bu korıudaki yazının slayt gösterisi ile
birlikte bilgi verilmesiniıı ardından veyapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma yönetmelik
Taslağının daha detaylı İncelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu,na havale
edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

cüNorvıiN 4. MADDESİ:
Karar No: 273
Kütahya Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudakiyazının slayt gösterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

BelediYe Meclisinin l0,06.20l9 tarih ve l6l sayılı kararıyla kabul edilen Kütahya Belediyesi Emir
ve Yasaklarl Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının ekte belirtildiği
ŞekliYle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

cüxnrıı,ıiN 5. MADDESİ:
Karar No: 274
Mülkiyeti Kütalıya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait, Belediyemize tahsisli ilimiz

merkez AlaYunt Mahallesi 3264 ada, 150 parsel numaralı taşınmazın tahsis haklarımızın devri ile ilgili
tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu
belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve
yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihaleye çıkarı|ması, Kütahya Organize Sanayi
Bölgesi ile protokol imzalanması, ihale aşamasından öncesi ve sonrası için gerektiğinde anlaşma,
Şartname ve protokol hazırlanması, imzalaııması vb. Iıususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki
verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyesi İlyas SİVnİ' nin red oyuna karşılık
oy çokluğu ile karar verilmiştir.

GüNDEMİN 6. MADDESİ:
Karar No: 275
Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait ilimiz merkez muhtelif mahal|elerde bulunan taşınmazların,

5393 sayıIı Belediye Kanuııu'ııun l8. ınaddesi e bendi gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi ve

olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının
ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya
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Tasarruf şekillerinin belirlenmesi, satış, kat karşılığı yapım işi vb. ile ihale edilmesi, gerekli
görülmesi halinde Belediyemizce yapılması, yaptırılması, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb.
yaPıların on yıla kadar kiraya verilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol
hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine
ı şerılgJuuLglqryıuuc,lgn 9y-Pr]ni"'İr*'"§iY9H!ı- -
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GüNDEMiN 7. MADDESİ:
Karar No: 276
İlimiz merkez Enne Mahallesi ve Parmakören Mahallesi tapulama harici taşlık arazi i|e İüimiz

Merkez İnköy Mahallesi 5488, 5489 parsel numaralı ham toprak vasıflı taşınmazların 5393 sayılı
Belediye Kanunu'nun 73. maddesi gereğince Belediyemizce devir/satın alınması ve bununla ilgili tllm
hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten
meclis başkanı bu konudaki yazının sla}t gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan
müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi hükümleri gereğince Belediyece devir/satın
alınması ile ilgili hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama
sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

cüNonıvıiN 8. MADDESİ:
Karar No: 277
Yerel yönetimler arasında işbirliği oluşturma konusunda Belediyemize büyük katkılar sağlayacağı

düşünülen Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatına (UCLG-
MEWA) üye olunması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının
slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu
Ve;

Bu kapsamda Belediyemize büyük katkılar sağlaması düşünülen UCLG-MEWA üyeliği
belediyemiz için önem arz ettiğinden Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya
Bölge Teşkilatına (UCLG-MEWA) 2020 yılında üye olunmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy
birliği ile karar verilmiştir.

cüNoBryıiN 9. MADDESİ:
Karar No: 278
Belediyemiz hudutları içerisiııde bulunan mahaIlelerin 7269

Bahçeli
Yılmaz Evi
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Kanunu'nun 2. maddesi gereğince afete maruz bölgelerin tespit ediImesi konusunun müzakeresi olduğunu
belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve
yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz Belediye sınırları içerisinde tespit edilen ve aşağıda gösterilen bölgelerin Afete Maruz
Bölgeler olarak kabul edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.
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cüN»nvıiN ı0. MADnnsi:
Karar No: 279
Kütahya Katı Atık Yönetimi ve Enerji A.Ş. arasındaki imtiyaz sözleşmesi fesih edildiğinden

dolayı ve kentsel dönüşüm kapsamında şehrimizin temizlik işleri ile Belediyemiz Müdürlüklerinin
hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan araçların alınması, 2019 yılı T Cetveline ilave edilmeleri
konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

20l9 yılı içerisinde alıını planlanan aşağıda çeşitleri ve adedi belirtilen araçların 20l9 Yılı Taşıt
Cery9|in9ilave9ği!mesineişaretleyapılanoylamasonucunda.oybirliğiil9kgryry91i|m-iş11r.

fAŞtT CETVELi

cÜN»nıı,ıiN l t. MADDESİ:
Karar No: 280
İlimiz merkez Cemalettin Mahallesi, 166 ada, l24 parselde bulunan dükk6nın ön ve yan

bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis
başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan
müzakerelerdeıı sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Cemalettin Mahallesi |66 ada, l24 parselde bulunan dükkdnın ön ve yaır
bahçelerinin kullanılabilmesi için ; "Kat maliklerinin 4l5 nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan
itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar
kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir çamlı sistemlerle, projelerinin Estetik
Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir " şeklindeki koşulun ekli haritada
belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

cüNnBıvıiN 12. MADDESİ:
Karar No: 281
İlimiz merkez Dumlupınar Malıallesi, l356 ada, l parselde bulunan dükkAnın ön ve yan

bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri koııusuııun müzakeresi olduğunu belirten meclis
başkanı bu konudaki ya^nn slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan
müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Dumlupınar Mahattesi 1356 ada, l parselde bulunan dükkdnın ön ve yan
bahçelerinin kullanılabilmesi için ; " Kat maliklerinin 1/5 nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan
itibaren parsel stntrınt geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar
kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır kotlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik
Kurulu tarafından uygun görülmesi şarlıyla licari amaçlı kullanılabilir. " şeklindeki koşulun ekli haritada
beliıtilen alanlarda "yere kadar açılır kapanır sistem, üst çatısı da açılır kapanır sistem" olması şartıyla
uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.
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cüNopvriN 13. MAD»nsi:
Karar No: 282
İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 533 ada, 107 parselde bulunan dükkAnın ön ve yan

bahçesinin kullanılabilınesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis
başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan
müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 533 ada, l07 parselde bulunan dükkdnın ön ve yan
bahçelerinin kullanılabilmesi için ; " Kat maliklerinin 4l5 nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan
itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar
kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik
Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanıtabilir. " şeklindeki koşulun ekli haritada
belirtilen alanlarda uygulanmasına işaret|e yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

çüNnnvriN ı4. MADDEsİ:
Karar No: 283
İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 673 ada,449 parselde bulunan dükkAnın ön ve yan bahçesinin

kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu
konudaki ya^nn slaY gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra,
konuyu oya sundu ve;

İtimiz merkez Meydaıı Mahallesi 673 ada.449 parselde lıulı.ıııaıı dükkAnın öıı ve yaır bahçeleriııiıı
kullanı[abilı-ıresi için: " Kal mulikleriııiıı 4,/5 ııiıı ııııter oııa1,lı nıııı,tı/lakalı tılıııurok, bintır]aıı ilibeıran
pclr,lul .\tnırıtıı geçrııenıak koşıılı.q;leı,:eınin kaı ı,e),eı |)qr5a q,\mq kql lcıbuıı tli)şeıııesine kuelcır kopulı alıın
tıluşlurılnıal,accık şekilcle cıç,ılıp, kupanır kutlan«bilir cunılı sisteııılerle, prğeleriniıı E5tetik Kurulıı
ıurulinelan ı.ı!-gııtı görüime,si şurtıylu ıiceıri tımuçlı kııllanılubilir." şeklindeki koşuluıı ekli haritacla
belirtileıı alaıılarda " Dükkuııleır u,tı.ıı luğlu tJııveır öriilmeıııe:ii" şaılıyla uygııIanıııasına işaretle yapılan
o,vlaııra soırucı.ıı,ıda ı,ı.v., birliği ile karar verilnıiştir.

cüN»rıvıiN ı5. MADDESİ:
Karar No: 284
İlimiz merkez Zafertepe Malrallesi, l l0 ada, l parselde bulunan dükkAnın ön ve yan bahçesinin

kullanılabilmesi iÇin ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu
konudaki yaz:r:ır;, slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra,
konuyu oya sundu ve;

İlin-ıiz ıııerkezZ,afertepe Malıallesi. ll0 ac|a, l parselde brılıınan dtikk6nın tın ve vaıı bahçelerinin
kııllaııılabilmesi iÇinl " Keıl ıııeılikleriniıı 4i5 niıı ııoıer tıııaylı nırıı,eı/jhkaıı cılıııaruk, binadaıı itiburen
Pur,ıel ,\lntlnI geÇıııeınck koŞulu1,|u, zenıiıı kul veyu ı,urti(ı ()sıtıu kut lubaıı rlörıanıe,siııe kaılur kupalı alaıı
oluŞturıılnıulııcak Şekilde açılıp, ka7ıeınır kaılunabilir caııılı ,sisıenılerle, prııjeleriniıı Esıeıik Kurıılıı
ltıra.fİıufuın u))gun gt)riilnıe,ıi şurtı.vla ıic"rıri unıaçlı kııllanıluhilir. " şeklincleki koşulun ekli haritada
belirtilen alaıılarda " Yere katltır tıÇılır kcı7ıuııır .çi,sleııı, ii,sl çalı,sı cla uçılır kcıpanır si,stenı " olıTıası şaılıyla
uygtılanıııasıııa işaretle _yapılaıı oylaına sonuçtıı-ıda oy birliği ile karar verilmiştiı.

cüNnrvıiN 16. MADDESİ:
Karar No: 285
İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 3l8 ada, 2 parselin batısında kalan sahada imar planı değişikliği

konusunun müzakeresİ olduğunu beliıten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardıırdan ve yapılan müzakerelerden soııra, konuyu oya sundu ve;

Yoncalı Mahallesi'nde Enne Barajı'nın kuzeyinde imar planı bulunmayan sahada Park alaııı
lejandlı saha düzenlenmesine yönelik ilave imar planının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi
uYarınca onaylanmasına İşaretIe yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

cüNnBıvıiN ı7. MADDEsİ:
Karar No: 286

değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı
ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakere
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Park a|anına dönüştür|ilmesiııe yöııelik ırazıırı ve uygulama imar planı değişikliğinin 3t94 sayılı
İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılaıı oyiaına soı-ıucı.ıııda oy birliği
i le karar verilıııiştir.

cüNunıvıiN 18. MADDESi:
Karar No: 287
İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L,l pafta,2359 ada, l parset alanında imar planı

değiŞikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi
ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Lala HtiseYin PaŞa Mahallesi. 20.L. l paita. 2359 ada, l parsel alaıııııın ticaret alaıııııa
döııüŞtürtilmesiııe yönelik inrar planı değişikliğinin 3l94 sayıiı İmar Kanunu,nıın 8/b macltlesi
uYarlnca onaYlanmasına iŞaretIe yapılaıı o1,1arna sonııctıııda oy birliği ile karar verilıniştir.

cüNoBıvriN 19. MADDESİ:
Karar No: 288
İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 49 pafta,858 ada, l0-1l parsel ve 1765 ada,234

Parsel alanında imar Planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu
konudaki ya1nln slayt gösterisi i|e birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra,
konuyu oya sundu ve;

Teknolojik Bina (Kumanda Binası) Şalt Tesislerine birleşik olarak yapılabilmesi, bunun dışındaki
YaPılar iÇin Şalt Tesisleri bölümü çevresinde 6.50 m. yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesine yönelik
imar Planı değiŞikliğinin 3l94 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle
yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GüNDEMİN 20. MADDEsİ:
Karar No: 289
İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23bl}a4a pafta, 3953 ada, 14 parsel alanında imar planı

değiŞikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkaııı bu konudaki yazının slayt gösterisi
ile birlikte bilgi verilmesinin ardıııdan ve yapılaır müzakerelerdeıı soırra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23blOa4a pafta, 3953 ada, |4 parsel alanında imar planı
değiŞikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

cüNnrvıiN 21. MADDBSİ:
Karar No: 290
İlimiz merkezOtuz Ağustos Mahallesi, l405 ve |416 adalarda imar planı değişikliği konusunun

müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konut alaı-ııııııı di,izeıılennıesi yönlerindeki uygtılaııra iınar planı değişikliği ile i|gili nazın-ı imar
Planı değiŞiklikleı'inin 3l94 saYılı İmar Kanunu'nun 8/b maıiılesi uyarınca rınaylanmasına işaretle
yapılaıı oylama sontıctında oy birliği ile karar verilmiştir.

cüNnrıvıiN 22. MADDEsİ:
Karar No: 29l
İlimiz merkez Siner Mahallesi, 96 ada, l parselde iınar planı değişikliği konusunun müzakeresi

olduğunu beIirten meclis baŞkanı bu konudaki yazınııı slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Nazım imar Planı değiŞiklikleriniıı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca
onavlanmasına iŞaretle yapılan oylama sonucuııda oy birliği ile karar verilmiştir.

cüN»nıvriN 23. MADDESİ:
Karar No: 292
İlimiz merkez YıIdırım Beyazıt Mahallesi, g1,12g, 132, l33 pafta,555, 758,759, 1946, |g48,760,76l,762 ve 763 numaralı adaların olduğu bölgede, Belediye Meclisigıizin; 07.09,2017 tarih,243

sayılı ve 01.03.20l9 tarih,65 sayılı kararlarıyla kabul edj

8 /tt
imar planı



değişikliklerinin iptal edilınesi konusunun ınüzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki

yazın:.r:ı slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilınesiı-ıin ardıırdaır ve yapılaıı müzakerelerden sonra, konuyu
oya sundu ve;

İmar planı değişikliklerinin iptal edilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar
verilmiştir.

cüx»rıvıiN 24. MADDESİ:
Karar No: 293
İlimiz merkez Servi Mahallesi 82 ada,4| parsel numaralı taşınmaz a|anında imar planı değişikliği

konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte
bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siiz koıııısıı Servİ Mahallesi 82 ada.4l parsel ııumaralı taşınmaz- İmaı,Plaıııııda BitişikNizam 6

katlı T2 le.iaııtlı kcıııut ve adaırııı kuzey batısıııdaki l0 metrelik yoIdaıı cephe alacak şekilde ceplıe işareti
btıltınan alancla kalınaktaclır. Stjz- koıııısı-ı cephe işareti kaldırı|dığı takciirde imar ac,lasında yapılaşıııa
dcıkusu değişeceği içiıı talep edileıı imar plaııı değişikliğinin reddine işaretle yapı|aıı cıylaıııa sonucııııda
oy birliği ile karar verilı-ııiştir.

cüNırcıvriN 25. MADDEsİ:
Karar No: 294
İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi,570 ve 57l parsel alanlarında yol alanı otarak imar planı

yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slay,t gösterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yeni Bosna Mahalle yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu 570 ve 57l parsellerin bir
bölümünde 7 metre genişliğinde olacak şekilde yol alanı düzenlenmesine yönelik; l/l000 İlave Uygulama
İmar Planının3|94 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

İmar planının yürürlüğe girmesine müteakip; Yeni Bosna Mahallesi 570 ve 571 parsel alanındaki
7 metrelik yolun, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına işaretle yapılan
oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

cüNnnıvıiN 26. MADDESİ:
Karar No: 295
İlimiz merkez Otuz Ağustos Mahallesi 56l ada, 13,29 ve 32 parseller alanında imar planı

değiŞikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi
ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İliıniz merkez Otuz Ağustos Mahallesi 56l acla, l3. 29 ve 32 parseller alanında imar planı
değiŞikliği konıısunuıı daha detaylı iııceleırıı,ıek iizere İıııar ve Bayındırlık Komisyonu'na lravale
edilıııesiı'ıe işaretlc yapıları oylaıııa soııucuııda oy birtiği ile karar verilmiştir.

cüNınıuiN 27. MADDESİ:
Karar No: 296
İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 654 ada, l0l parsel alanında imar planı

değiŞikliği konusunun müzakeresi olduğunu beIirten meclis başkanı bu konudaki yazının stayt gösterisi
ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta,654 ada, 10l parsel alanında bulunan Sağlık Tesisi Alanının
Millet Bahçesi Alanına dönüştürülmesi; park alanının yol alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı
değiŞikliğinin; 3l94 savılı İmaı, Kanıınu'ııun 8/tı maddesi uyarınca onaylıınmasına işaretle yapılaıı
oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

cüNoBıvıiN 28. MADDESİ:
Karar No: 297
İlimiz merkez Siner Kocahöyük Tümülüsü l. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar

Planı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının sla14 gösterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, k
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Siner Kocahöyük Tümülüsü l. Derece Arkeolojik Sit Alanı l/5000 ve 1/l000 ölçekli Koruma
AmaÇlı Nazım ve UYgulama İmar Planının 3l94 sayılı imar Kanunu'nun 8/b maddesi uvarınca
oıraYlanmasına işaretle yapılan oylama sonucuı,ıda oy birliği ile karar verilmiştir.

cüNonıvriN 29. MADDESİ:
Karar No: 298
Mahalli İdareler BütÇe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği, Mali Hizmetler

Müdürlüğünun 2'l. Aktarma Cetveli konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu
konudaki Yannu:, slaYt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra,
konuyu oya sundu ve;

Kurumsal Kodu ve Ekonomik Kodu aşağıdaki cetvelde belirtilen, Fen işleri Müdürlüğü Bütçesi
"06,05,07,04 SosYal Tesisler" tertibinden 7.000.000,00 TL tenzil edilerek, Temizlik İşıeı Ütıaıııtıgıi
BütÇesi "06.01.04.90 Diğer Taşıt Alım" tertibine 7.000.000,00 Tl,nin ilave edilmesine işaretle yap,ıan
oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

cüNnrvriN 30. MADDESİ:
Karar No: 299
5393 saYıll BelediYe Kanunu'nun l5. maddesinin (p) fıkrası gereğince l6 no.1u hattın ücret

tarifesinde değiŞiklik yapı|ması konusunun müzakeresi olduğunu ueıırten Meclis Başkanı meclis
üYelerinden Ruhsen KUMDALI'nın vermiş olduğu önerge ile birleştirildiğini belirtip bu konudaki
YaZınln slaYt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapı|an müzakerelerden sonra, konuyu
oya sundu ve;

DıınıluPıııar Üııiversitesi l]r,liya Çelebi Yerleşkesi ile yurtlar biiIgesi arasında çalışnıakta olan l6
ııo,1u lıattııl iicretinin; ikameti Kütahya Merkez sıırırları içerisİııde olan öğrenciler için 1,00 Tt.,clen 0.75TL'Ye düŞtiri-iInıesil]e. aYrlLıa aYııı |ıat için ikaıneti Kütahya Merkez sınırları içerisiı.ıde olan öğrenciler içina1'lık 30,00 TL sınırsız alıonıııan ücreti |ıelirlenınesiıre işaretIe yapılan cıylıııııa soııııcunda oy birliği ile
karar verilmiştiı..

cüNnrvriN 3ı. MADDESİ:
Karar No: 300
ilimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, l8.o.4 pafta, l389 ada, l parsel alanında imar planıdeğiŞik|iği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazınınslayt gösterisiile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerdeıı sonra, konuyu oya sundu ve;
Nazım ve Uygulama imar Planı değişiklik|erinin 3194 sayılı İrnu, runurtu,nun 8/b maddesiuYarlnca onaYlanmasına iŞaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

cüxnnvriN 32. MADDESİ:
Karar No: 30l
İsimsiz sokaklara isim veri|mesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu

}:::İ:*: ':zının 
slay't gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapı|an müzakerelerden sonra,Konuyu oya sundu Ve;

5393 saYılı BelediYe Kanunu'nun l8. maddesi (n) bendine istinaden isimsiz buIunan cadde vesokaklara isim verilmesi, Şehrimiz Akkent Mahaılesi'nde bulunan Toki 627 Konut ve 345 Konut siteleriiÇerisinde bulunan site iÇi YoIlara isim verilmesi ile ilgilikonularının daha detaylı incelenmek üzereAraŞtırma, GeliŞtirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

cüNnnvriN 33. MADDEsİ:
Karar No: 302
5393 saYı|ı BelediYe Kanunu'nun 76. maddesi gereğince Kent Konseyi Kurul kararı konusununmüzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte biıgiverilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuy, oya sundu ve;
KütahYa BelediYesi Kent Konseyi 25 Haziran 2019 tarihinde yaptığı ilk genel kurul toplantısında;

Başkan, yürütme kurulu, Meclis ve Çalışma Gruplarını oluşturarak faali
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Genel kurul toPlantısından sonra, Meclis ve Çalışma Gruplarına gönüllü katılımlar olmuş ve Kent
KonseYi'nin faal üYe saYlsı 367'ye ulaşmıştır. Kent Konseyi Başkanı Ali KAyA,nın Belediye
BaŞkanlığımıza vermiŞ olduğu 02l|012019 tarihli ve 22241 kayıt no.1u dilekçe ile, geçen üç aylık sürede
Kent KonseYi Meclislerinin ve Çalışma Gruplarıııın yaptıkları çalışmaları ve önerilerini bir rapor halinde
BelediYe BaŞkanlığına sunmuştur. Raporun l. sayfasında Kent Konseyi yürütme Kurulu,nun öncelikli
olarak BelediYe Meclisinin gündemine alınarak müzakere edilmesini istediği konu|ar, diğer sayfalarda ise
147 maddeden oluşan önerileri bulunmaktadır.

5393 saYıll BelediYe Kanununun 76. maddesinin 3. bendinde "Kent konseyinde oluşturulan
görüŞler belediYe meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir.,, hükmüne istinaden;

Kent KonseYi Yürütme Kurulu'nun meclisimize sunmuş olduğu kurul kararı Belediye
Meclisimizce müzakere edilmiş olup;

Kent KonseYi Yürütme Kurulunun almış olduğu öncelikli konuları ve l47 maddeden oluşan, ektebelirtilen diğer önerilerin konularına göre tasnif edilerek gereği yapılmak üzere ilgili Müdürlüklerimize
havale edilmesine ve ilgiIi Müdürlüklerimizce gerekIi işlemlerin yapıımasına ve gerekIi görülen
konularında daha sonraki BeIediye Meclis toplantısı gündemine alınarak müzakere edilmesine işaretleyapılan oylama sonucunda oy birIiği ile karar veriImiştir.

cüN»rvriN 34. MADDEsİ:
Karar No: 303
BelediYe meclisimizin 03.05.20l6 tarilı ve l'75 sayılı kararıyla kabul edilen yeraltı çöpkonteynerleri konulu meclis kararının yürürlükten katdırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirtenmeclis baŞkanı bu konudaki Yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi veriImesinin ardından ve yapılanmüzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;
03l05l20l6 tarih ve l75 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen. 04l09l20l8 tarih ve243sayılı kararla tashih edilen Belecliye MecIis kararlarıı,ıın yi-iriirliikteıı kaldırılarak iptal edilmesine işaretlevapılaıı oylaıııa soııucunda o,v birIiği ile karar verilcli.

cüN»rıvriN 35. MADDESİ:
Karar No: 304
Andız TaŞımacılık KooPeratifinin yolcu taşıma güzergahında değişiklik yapılması konusununmüzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konuJaki yaz,n,, slayt gösterisi ile birlikte bilgiveriImesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;
Söz konusu guzergah değiŞikliği konusunun daha detaylı inçelenmek üzere Araştırma Ge|iştirmeve Tanıtım KomisYonuna havale edilınesine işaretle yapılaıı oİlu,ru soııucunda oylaınaya katılanların oybirIiği ile karar verilmiştir.

çtrNnrıııiN 36. MADDE Si:
Karar No: 305
l2'l'eııııı'ııız 20l9 tarih 30829 savılı Resıııi Gazetcdc yavımlaı-ıaıı Sıflr Atık yönehneliğiı-ıin 9.Maddesi lı belıdi gereğince Belediye blnaıııızda [-ıir an evvel sıfır atık kapsamın<Ja uygulaıııalıırıııbaŞlatılması kı'ılıusuı'ıuıı ıııiizakeresi olclıığunu belirten ırıeclis başkaııı btı koııudıık i yaz_ınıııslayt gösterisiile [ıiılikte bilgi verillnesinin arc'lııı«Jaıı ,e -vap,laıı müzakerelerdeıı scınrA, konuyu oya sunclu ve;Söz konıısu Yönetıııelik hükümleri kapsanııııda gerekeıı ııygulamalarııı yapılmasına işaretleyapılaıı o1,1aıııa soııtıcunda o1, birliği ile karar verilıı.ıiştir.

Gündem maddelerinin tamaınlandığını belirten Belediye
olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip otur,fu,

lis Başkanı, alınan kararların havırlı
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kapattı.
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