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ASIL UYEL:GE    ノ

1‐Mustafa AYDIN,
2‐Ramazan YILD:R!M,

YEDEK UYEL:GE    ′

1‐Selim DURMAZ'ln se911melenne yapllan isareJe oylama sonucunda oy brliё lile karar

verildi

CUNDEMIN 13.MADDES:N:N:
KARAR NO:98
Uyesi olduoumuz To「 k Dttnyasl Belediyeler Bi‖ iorne,Bi‖ ik Tttzlo曲 'nOn lo maddesi

gereOince Belediyemizi Bi‖ ik Meclisinde Mahal‖ ldareler seoimine kadartemsil etmek Ozere,
Belediye Ba§kanl Doこ al lye。 larak,Belediyemiz Mecl s Uyeleri araslndan l asil,l yedek lye
se911mesi konusunun muzakeresi olduounu belirten Mec‖ s Baskanl,bu konudakl yazinin ve
Onergenin okunmaslndan,sozll onergenin verilrnesinden sonra konuyu a91k oya sundu ve yapllan
a91k oylama sonucunda teklr edildioi ttzerei

Belediyemizindeじ yesi olduou,TOrk DunyasI Belediyeler BiniOi Ana TlzOoun lo maddesi
gereOincei

Dolal Uye olarak Belediye Bagkanr Kamil
ヘ

⌒

俺:∬躍i。:1:11誕魚」潔
6°yed lbraHm ncAN,

leclis Uyesi sule∪ YKUNI un secilmelerine yapllan isareJe
oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNoEMiN 1 4.MAoDESiNiN:
KARAR NO:99
KUtahya ll Ozel ldaresi ve Belediyemizin o/o 50 9er hisseli oldugu, Kutahya Qinigar lgletme

Birligi TUZU!U'ntin T.maddesi gere!ince, Mahalli ldareler segimine kadar g6rev yapmak trzere,
Birlik Meclisinde Belediyemizi temsil etmek itzere Belediye Bagkanr Kamil SARAQoGtu oogat
uye olmak trzere, Meclis Uyelerimizden 8 asil, 8 yedek iiyenin segilmesi konusunun muzakeresi
oldugunu belirten Meclis Bagkanr,bu konudaki teklrf yazrsrnrn ve 6nergenin okunmasrndan,s6zlU
6nergenin verilmesinden sonra bagka teklif bulunmamasr tizerine konuyu oya sundu ve yaprlan
agrk oylama sonucunda teklif edildigi irzere;

Kutahya!l ozelldaresi ve Be!ediyemizin O/050,er hisseli olduou, Kutahya cinigarl§ letme
Birlioi T口 z10曲 'nOn 7 maddesi gereoince,

Belediye Bagkanr Kamil LU Dolal iiye;

1)Nun cETIN,
2)Se‖ mD∪ RMAZ,
3)Ramazan YILDIR:M,
4)Mustafa AYDiN,
5)sule UYKUN,
6)Cafer Cihat CEYLAN,
7)ibrahim YACAN,
8)Ebubekir ERDOё MUs ASiL Oye olarak,

1)Muhammetlkbal GONDEM,
2)Banu AKALINOCLU,
3)Omer Faruk DURMAZ,
4)Ha11 00uz ATAKAN,
5)Fatma GOL,
6)Furkan YILMAZ,
7)M Naci PEKCAN
8)PInar AKBULUT YEDEK oye olarak se9ilmelenne yapllan isaret!e oylama

sonucunda oy birligi ile karar verildi.

鵬
ギ夕」̀ /



(7)

GUNDEM:N15.MADDESiNIN:
KARAR NO:100
KOtahya ill Yerel YOnelmler Kat At k Bertaraf Tesislen Yapma ve l§ letme Bi‖ lol

Tuz10unun 7 Maddesi gereginde Belediyemizitems‖ en Belediye Ba,kanl Kamil SARAcOё LU
Dooal uye Olrnak ttzere,4 as‖ ,4 yedekじ yenin se9imi konusunun mttzakeresi,olduounu be‖ rten
Mecls Ba§ kanl,bu konudakiteklif yazlsinln ve onergenin okunmasindan sonra ba§ ka tek‖ f

bulunmamasl lzerine konuyu oya sundu ve yapllan a9:k oylama sonucunda teklif ed‖ dioi ttZerei

Kutahya i‖ Yerel YOnelmler Kati Atlk Bertaraf Tesisleri Yapma ve l,ietme T口 zUounun
7 Maddesi gereoince yapllan a9:k oylama sonucundai

K●tahya i:i Yerel Yё netim:er Kati Atlk Bertaraf Tesis:eri Yapma ve i9!etme Bir!ioinde
Be:ediyemizi temsilen;

Belediye Ba§ kanl Kamil SARAcOё LU Dooa:lye;
1)Nun cETIN,
2)Cafer Cihat CEYLAN,
3)Hal1 00uzATAKAN,
4Muhammetlkbal GONDEM ASiL ttye olarak,

1)Omer Faruk DURMAZ,
2)Naci PEKCAN,
3)Mustafa AYDIN,
4)Ramazan YILDIRIM YEDEK ttye olarak se911meledne yapllan i,areJe oylama sonucunda

oy biriioi‖ e karar verildi

GUNDEM:N16.MADDES!NIN:
KARAR NO:101

Yoncal:Dubecik Kapllcalarl YOneum Kurulunda Mahallildareler se9innine kadar
Belediyemizi tems‖ etmek ozere Belediye Baskanl Dooal lye Olarak,Belediyemiz Mecns oyelen
araslndan l asil,l yedek uye se9‖ mesi konusunun muzakeresi,olduounu belirten Mec‖ s

蹴:躙革纂蠅騨1響]鸞郡J瀾亀櫛曇濶Wmmamas
lama sonucundal
tAcOё LU

)。‖melerine yapllan i,aretle oylama sonucunda

GUNDEMIN 17.MADDES:N:N:
KARAR NO:102

躙薗熙揚 1撒蝋樹諧‖螂藷灘i鶴∬Wttk
yazlslnin ve onergenin Okunmaslndan,verilen sozl1 0nergeden sonra ba§ ka teklif bulunmamasI
lzeHne捌
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GUNDEMIN 18.MADDESIN:N:
KARAR NO:103
6183 Say:|I Amme Alacaklan Kanunuinun 90 maddesi gereoinCe,Gay‖ menkul Sat,
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dnergenin okunmasrndan, verilen sozltl 6nergeden sonra bagka teklif bulunmamasr Uzerine
konuyu oya sundu ve yaprlan agrk oylama sonucunda teklif edildi$i Uzere;

6183 Sayh Amme Alacaklarr Kanunu'nun g0.maddesi uyannca Mahalli ldareler segimlerine
kadar;

Gayrimenkul Satrs Komisyonu'na
Asil Uye :Cafer Cihat CEYLAN
Yedek Uye: Muhammet lkbal GUNDEM'in segilmelerine igaretle yaprlan oylama

sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 1 g.MADDESiNiN:
KARAR NO:104
Organize Sanayi BOlgesinde Belediyemizi Temmuz 2015 tarihine kadar temsil etmek ttzere

5 asil, 5 yedek MUtegebbis Heyeti Uyelerinin segilmesi konusunun mtrzakeresi,oldu!unu belirten
Meclis Bagkanr,bu konudaki teklif yazrsrnrn ve onergenin okunmasrndan, verilen sozlii dnergeden
sonra bagka teklif bulunmamasr iizerine konuyu oya sundu ve yaprlan aQrk oylama sonucunda
teklif edildi0i Uzere;

4562 Sayrh Organize Sanayi Bdlgeleri Kanunu'nun T.maddesi ve Organize Sanayi Bdlgeleri
Uygulama Y6netmeli$i'nin 1 2.maddesi uyannca;

Orqanize Sanayi Bdlqesinde Belediyemizi temsil edecek MUtesebbis Heveti'ne
vaDrlan acrk ovlama sonucunda:
- 1)K*"il SARAAOC,LU,

2)Mehmet Naci PEKCAN,
3)Ebubekir ERDOGMUg,
4)Selim DURMAZ,
S)Mehmet OZDOGAN ASiL Uye otarak,

1)Mustafa AYDIN,
2)Omer Faruk DURMAZ,
3)PrnarAKBULUT,
4)Cafer Cihat CEYLAN,
s)Muhammed lkbal GUNDEM'in YEDEK Uye olarak Temmuz 20,15 tarihine kadar g6rev

yapmak iizere segilmelerine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 2o.MADDEsiNiN:
KARAR NO:'t05

. 2.Organize Sanayi B6lgesinde Belediyemizi temsil edecek Mutegebbis Heyeti Uyeleri
segimi,(4 asil,4 yedek,gdrev stiresi 2 yrl) konusunun muzakeresi oldugunu belirteh Mealis
Bagkanl,bu konudaki teklif yazlstntn ve dnergenin okunmasrndan,verilen s6zlU onergeden sonra
bagka teklif bulunmamasr i.izerine konuyu oya sundu ve yaprlan agrk oylama sonucu-nda teklif
edildigi Uzere;

.. 4562 Saytlt Organize Sanayi BOlgeleri Kanunu'nun T.maddesi ve Organize Sanayi B6lgeleri
Uygulama YOnetmeli0i'nin l2.maddesi uyannca;

2.Orqanize Sanavi Bdlgesinde Beledivemizi temsil edecek Miitesebbis Heveti'ne
vaprlan acrk ovlama sonucunda:

1)Kamil SARAQOGLU
2)Cafer Cihat CEYLAN,
3)calip cULTEKIN,
4)Banu AKALINOGLU,
S)Muhammed lkbal GUNDEM ASiL uye olarak,

1)Furkan YILMAZ,
2)Fatma GUL,
3)Ramazan YlLOlRlM,
4)Selim DURMM,
5'Ebubekir ERDOCMUs'un YEDEK tye olarak ikly:l sure ne gorev yapmak ttzere

se911melerine isaretle yapllan oylama sonucu
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GUNDEM|N 2l.MADDES|N|N. 
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KARAR NO:106
5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinin son bendi uyannca Meclis

toplantrlarrnrn sesli ve gorUntUlU cihazlarla kaydedilmesi konusunun muzakeresi oldu0unu belirten
Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya
sundu ve;

5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinin son bendinde "Meclis gdriigmeleri
g\revlilerce tutanaga gegirilir,Bagkan ve Katip Ayeter taraftndan imzalantr. Toptanttlar,
meclisin karanyla sesri ve gdrtnfifti cihazlarla da kaydedilir' htikmii gere!ince;

Meclis toplantrlannrn kayrtlannrn sesli ve g0rtrnti.rl0 cihazlarla kaydedilmesine yaptlan
igaretle oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 22.MADDESiNiN:
KARAR NO:107
5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinin ilk ve ikinci bendi uyannca

Belediye Meclisinin toplantr gUn ve saatlerinin ayrrca tatil ayrnrn tespiti konusunun mtizakeresi,
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yaztntn okunmastndan ve yaptlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinde "Belediye Meclisi ,her aytn
ilk haftast,6nceden kararlagttrdt!t gilnde toplantr. Meclis, resmi tatile rastlayan
giinlerde Oal$masma ara verebilir. Belediye Meclisi her yil bir ay tatil karan alabilir"
htrkmU geregince;

Meclis toplanttlartnrn aytn ilk haftasr; ayrn ve haftanrn durumuna g6re Sal gunleri olmamast
durumunda Pergembe giinleri yaprlmasrna;

Yaz ve krg saatlerine g6re saat 19.00 veya 20.00'de yaptlmastna;
Belediye Meclisimizin tatil ayrnrn TEMMUZ ayr olarak belirlenmesine.
lgaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 23.MADDESiNiN:
KARAR NO:108
5393 Saytlt Belediyeler Kanunu'nun 32 Maddesi uyannca, Meclis Uyelerinin oturum bagt

trcretlerinin tespiti konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn
okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonia konuyu oya sundu ve;

5393 Sayrlr Belediyeler Kanunu'nun 32 Maddesi;

_ "Meclis Bagkan ve ayebrine, meclis ve komisyon toplanfilanna kattld*tart her gijn
igin,-3-9 uncu madde uyannca belediye bagkantna iidenmekte olan ayhk briit 6denegin-
giinliik tutanntn iigte birini gegmemek iizere meclis taraf,ndan belirienecek miktarda huzur
hakh iSdenir. Huzur hakkt iSdenecek giin saytst, 20, 24 ve 2i inci maddelerde betirtiten
toplant g nii saysndan fazla olamaz ve meclis iiyelerine aynt giin igin birden fazla huzur
hakk i5deneme2............" hukmu geregince Meclis uyeleri oturum bigr odenecek ucretin,
Belediye Bagkantna 6denmekte olan ayhk brUt Odenegin gtinlUk tutarrnrn Ugte birinin 6denmesine
igaretle yapllan oylama sonucunda oy birligi ile karar vlrildi.

GUNDEMiN 24.MADDES|NiN:
KARAR NO:109
5393 sayrlr Belediyeler Kanunu'nun 4g,Maddesinin T.frkrasr gereOince, Belediye Bagkan

Yardlmcllannln ayltk 6dene!inin tespiti konusunun muzakeresi otOugunriOelirten Meciis Bagkanr,
bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan muzakerelerden sonia konuyu oya sundu ve;

5393 sayrlr Belediyeler Kanunu'nun 49 Maddesin T.ftkras ,,Norm kadrosunda Berediye
Bagkan Yardtmc,st bulunan Belediyeterde norm kadro saytana badh kat,nmakstztn; Betediye
P?rryn\ zorunlu gordiigii takdirde niifusu 50.ooo'e kadai otan Betediyeterde bir, niitusu sit.oot-
200.000 arasnda olan Belediyelerde iki, niifusu 200.001 - SoO.OOO araatnda olan Belediyeterde iig,
nirfusu 500.000 ve lazla olan Belediyelerde diirt Betediye Meclis ilyesine, Betediye Bagkan yard,mc6t
o_larak giirevlendirebilir. Bu gekilde g6revtendirilen Meclis iiyeleriie, Betediye Bigkanina verilen
ddenedin 2/3 AnA agmamak Azere Belediye Meclisi tarafndan betirlenecek iyl* Sdenek veritir ve
taleplerine.gdre bir sosyal gtivenlik kurumu ile itigkilendirilir. Bu gekilde g,rivlendirilen memuriyete
ge9ii, siizlegmeli veya i99i statiisiinde gal,sma dahil ilgililer aO$indan her hTngi bir hak tegkil etmez
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ve Belectiye Meclisinin gorev s tesini asamar. ,l!|), nor"n,rr o,r,^ ve benzeri giderlerdan kurum
kargltklan Belediye B Utgesinden karglann" getegince-,

Belediye l,ileclis Uyeleri arasrndan g6revlendirilecek olan Belediye Baikan Yardrmcrlaflna
Belediye Bagkanrna verilen ddenegin 2/3 iinUn 6denmesine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy
birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 2S.MAOOESiNiN:
KARAR NO:'l'10
Tapu ve Kadastro lglemlerinde Belediyemizi temsil etmek Uzere, Belediye Balkanr Kamil

SARASOGLU' nun yetkilendifilmesi konusunun muzakeresi olduounu belirten Meclis Bagkanr bu
konudakiyazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz Tapu Sicil lrljdt]rlUgU ve Kadastro MUdUrlugU nezdinde yaptlacak olan Kiitahya
Belediyesi adrna tUm, alrm, satrm, ifraz, tevhid, cins tashihi, kat irtifakt, kat mUlkiyeti, trampa, hibe,
ipotek tesisi, irtifak hakkr tesisivb. iglemlerde Belediyemizi temsilen Belediye Bagkanr Kamil
SAMQOGLU' nun yetkilendinlmesrne igaretle yaptlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUNDEMiN 26.MADDEsiNiN:
KARAR NO:1tl
lmar Kanunu geregi satt$l soz konusu olan parsellerin ve Belediye mUlklerinin

satrlr,tagrnmazlann trampa edilmesi,kat karltlt0t ihaleye verilmesi,ihalelerle ilgilis6zlegme ve
gartnamelerin haztrlanmast,ozel mrilkiyette bulunan ve Belediyeye gerekli olan tagtnmazlafln sattn
aInmasr,Belediyeye yaptlan bedelsiz hibelerin altnmast vb. gibi konularda Belediye Enci]meni,ne
yetki verilmesi konusunun mrlzakeresi,oldugunu belirten Meclis Bagkant bu konud;ki yazrntn
okunmasrndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

MUlkiyeti Kutahya Belediyesine ait otan,imar kanunu gere6i satrir s6z konusu olan
parsellerin ve Belediye Miilklerinin sattgt,irijlkiyeti Kiltahya Belediyesine ait olan tagtnmazlann
trampa edilmesi,sahgt,kat karttltdl ihaleye verilmesi,ihalelerle ilgili sdzlegme ve $artnamelerin
hazrrlanmast,6zel mUlkiyette bulunan ve belediyeye gerekli olaa tagtnm;zlann sattn
ahnmasr,Belediyemiz yaprlan bedelsiz hibeterin alrnmast vb.gibi istemlerde Betediye l\rectisimizin
karan dogrultusunda iglem yaptlmaktadtr.

_ Ancak,Belediye Meclisimiztn toplantt gUnlerinin bellizamanlarda olmastndan dolayt
Belediye'ye milracaat eden vatandaglanmtz uzun sLjre beklemektedir. Bunun sonucunda
illemlerde aksamalar meydana gelmekte ve mLtracaat sahipleri maodur olmaktadrrlar.

. Yaprlacak iglemlerin htzlandtnlmast,mrjracaat sahiplerinin m;gduriyehnin giderilmesi ve
yukanda bahsi geQen iStemler igin Betediye Baikanr Kamit SAMeOEfUIa ve AiteOiye
Encumeni'ne yetki verilmesine: yaprlan i$arefle oylama sonucunda Mechs Uyelerinden Salth
oZUEN. Enver ERDOGAN. Azrme NuTAKTAS AKAL|N. Ahmet ULUCA, Seria BAL ytLDtZ, Nedim
DELEN, CemalAyDtN, yusuf SOKMEN, Merve oZQINAR GUf-, grof lrfeiCAru, Mustafa EROL,
Harir lbrahim DOGLARLTOGLU, Ati KodKMAz,rn toplam ta toniiq) ieJotr"ii,;l karsrtrk, i9
(ondokuz) kabul oyu ile oy gokluouyla karar verildi.

GI,JNoEMiN 2T.MADoEsiNIN:
KARAR No:112
Belediyemizin hissesinin bulundugu girkefler,ortaOt oldugu kooperatifler ve Uyesi

oldugri di0€r.bidiklerde Betediyemiz Tiizel kigitigini temsiten Beiediye Bagkanr Kamll
SAMQOGLU'ya yetki veritmesi konusunun mUzakeresi, oldugunu belirten Meclis
Bagkanr bu konudaki yaztntn okunmastndan ve yapllan miizak!relerden sonra konuyu
oya sundu ve;

Belediyemizin hissesinin bulundugu girkefler,ortaOr olduOu kooperatifler ve iiyesi
olduo!^dig_er.birlikterde Betediyemiz Tuzet Xigitigini temsilen Beiediye Bagkanr Kamlt
SAMQOGLU'nun temsil etmesine igareue yapitan oytama sonucun;a oy birti9i ate karar
verildi.

GUNDEMiN 2s.MADDEsiNiN:
KARAR NO:113
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iglemlerde, Belediyemiz Tuzel Kigiligini temsilen Belediye Bagkanrmrzrn gorevlendirdigi
veya vekalet tayin ettigi durumlarda Belediye Meclis Uyesi ve Belediye Bagkan Yardtmctst
Mehmet OZDOGAN'a imza yetkisi verilmesi konusunun mirzakeresi,oldu$unu belirten
Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaptlan mitzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

Belediyemizin hissesinin bulundugu girketler,ortagr oldugu kooperatifler ve Uyesi
oldugu diger birliklerde, Resmi ve Ozel Kuruluglarda ve Bankalarda yaprlacak tUm
iglemlerde, Belediyemiz Tuzel Kigiligini temsilen Belediye Bagkanrmtztn g6revlendirdigi
veya vekalet tayin ettigi durumlarda Belediye Meclis Uyesi ve Belediye Bagkan Yardtmctst
Mehmet OZDOGAN'rn imzalamasrna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.

GUNDEMiN 29.MADDEsiNiN:
KARAR NO:114
llimiz, merkez, Evliya Qelebi Mahallesi, 21.1.3 pafta, 627 ada,29 parselde imar planr

de!igikli!i konusunun mtrzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki onergenin
okunmasrndan ve yaprlan m0zakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

llimiz, merkez, Evliya Qelebi Mahallesi, 21.L.3 pafta, 627 ada,29 parselde imar planl
de!igikli0i konusunun daha detaylr incelenmek Uzere lmar ve BayrndrrLk Komisvonu'na havale
edilmesine igaretle yapllan oylama sonucunda oy birlioi ile karar verildi.

GUNDEMiN 3o.MADoESiNiN:
KARAR NO:115

_ llimiz, merkez, Evliya Qelebi Mahallesindeki Evliya Qelebi Mezarlr!r Ustirnden baglayan ve
Aydo$du Mahallesi altlna kadar giden, Aydogdu Mahallesinin srrtr altrnda doOu-batr y6nunde
olugan ormanrn iginde yangrn yolu adr altrnda agrlmak istenilen yol konusunun muzakeresi
oldu$unu belirten Meclis Bagkanl bu konudaki Onergenin okunmasrndan ve yaprlan
muzakerelerden sonra konuyu oya sundu vei

- . _ lliTi., merkez, Evliya Qelebi Mahallesindeki Evliya Qelebi Mezarl!r Ustiinden baglayan ve
Aydo$du Mahallesi altrna kadar giden, Aydogdu Maha esinin srrtr altrnda-do!u-batr yonunde
olugan ormanrn iginde yangrn yolu adr altrnd- agrlmak istenilen yol konusunrln dahadetaylr
incelenmek uzere lmar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine igarefle yaprlan oylama
sonucunda oy Oirlig-i ile k;ralverilUl. 

_-

GUNDEMiN 3l.MADoESINiN:
KARAR NO:'116
Ktitahya spor Kulubirne 5393 sayrh Belediye Kanunu'nun l4.maddesi uyannca nakdi

yardtm yaptlmast konusunun muzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkant bu (onudaki onergenin
okunmas_rndan ve yaptlan mtlzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kutahya spor Kultrbune 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun l4.maddesi uyarrnca nakdi
yardtm yaptlmasl konusunun daha detaylr incelenmek Uzere Plan ve BUtce Komisvonu,na havale
edilmesine isaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ite t<arar vEritoi--

GUNDEMiN 32.MADDESiNiN:
KARAR NO:117

^,.._. ,Yl:,ld" 529 kigi hakkrnda veriten idam cezasr ite ilgiti .MtSlR,DAKI VAH$ETE DUR
DIYELIMf baSllkll ktnama yazrstnln okunmasr ve krnanmZsr konusunun muzaieresi oldugunu
belirten Meclis Bagkant bu konudaki 6nergenin okunmasrndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;

Meclis Uyelerince verilen 6nerge;
"M6rda 529.kiri hakkmda verilen idam cezast ile itgili agagtdaki yaztnn belediye mectisinde

okunmastnL Meclis Uyeleri tarafndan kabul g5rdiiiii takdirde meclis tutanaklannda yer almastm ve kamu oyu
ile paylag masnt arz ve talep ederiz.09/04/2014

MtstRDAKi yAHSETE DUR DlyEL\Mt
Dost ve kardeg lke M,sr da ,darbe yanetiminin g dAm ndeki mahkemeler tarafndan 529 kiii hakknda

idam ceza verilmittir,
Kiltahya Belediye Meclisi olarak, her tArru siyasi mllahazann d$nd4 "hakszltk karg$nda susan

dilsiz geytandr-" analay Etyla bu cezalan protesto ediyoruz.

′
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"Vahget" olank nitelendirdigimiz bu cezalann durdurulmas ve islam cogrcfyasndaki kan ve 962
yaglntn dinmesini temenni ediyoruz.

Aynca,bu duruma seyirci kalan ABD, Avrupa Birligi ve S6zde Demokratik Di)nyan,n Tiim 0lkelerini
k,n,yoruz.

Kamu Oyuna Saygt ile Duyrulun "
$eklinde okunarak MtstRDAKl 52s KlSl HAKKNDA VERILEN IDAM cEzAst vAH$ETlNlN

KINANMASINA ve tutanaklarda kaytt alt na ehnmastna igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi
ile karar verildi.

GUndem maddelerinin tamamlandr$rnr belirten Meclis Bagkanr ahnan kararlartn
hayrrk olmasrnr temenni ederek,uyelere ve misafirlere tegekkUr edip oturumu kapattl.

BELEDIYE MECLIS pngXnUr KATIP
ibrahim YACANKamil SARAQOG{-U

BELEDIYE BA$KANI
Ｎｍ

ｅｕＹＫｕ日軋騨ハ‐・ヽ日Ｖ
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Vekili ile Meclis Katipleri segimi oldulunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazt ile Meclis
Uyelerince verilen s6zlU ve yaztlt 6nergenin okunmastndan ve yaptlan mUzakerelerden sonra
konuyu gizli oya sundu ve;

(Bu arada gUndem maddelerine devam edebilmek,galrgma rahath!r sa!layabilmek igin gizli
oy pusulalarrnrn tasnifinde gorevlendirilmek Uzere Meclis Uyelerinden Halit Oguz ATAKAN ve Ali
KORKMAZ tasnif heyetine segildiler. )

Oylar kullanrldr, tasnife gegildi ve tasnif sonucunda;

5393 Savth Beledive Kanun'un l9.Maddesi geregince 2 vrl stire ile qiitev yapmak iizere:
Belediye Meclis Bagkan Vekillikleri igin yaprlan gizli oylama sonucunda;
Belediye Meclisi l.Bagkan Vekilli$i'ne Nuri QETIN '19

Betediye Meclisi 2.Baikan Vekillioi'ne Mehmet OZDOGAN 19 oy'la iki yrl sureligine gorev
yapmak Uzere segildiler.

Beledive Meclis Katipleri icin vaptlan qizli ovlama sonucunda:
$ule UYKUN 24 oy,
hrahim YACAN 24 oy'la ASiL,

Selim DURMM 20 oy,
Furkan YILMAZ 20 oy',la YEDEK olarak iki yrl sureliline g6rev yapmak tlzere segildiler.

GUndemin ikinci Maddesine gegmeden geng Uyelerden olugan katipler Omer Faruk

DURMAZ ite lbrahim YACAN yerlerini ,yeni katip Uyeler $ule UYKUN ile lbrahim YACAN'a
devrettiler.

GUNDEMiN 2.MADoESiNiN:
KARAR NO:87
5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 33.maddesi gere$ince Belediye Encumen Uyeleri seqimi

oldulunu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazr ile Meclis Uyelerince verilen sozlu ve yaztlt

onergenin okunmasrndan ve yaptlan muzakerelerden sonra konuyu gizli oya sundu ve;
Gizli oylamaya gegildi, oylar kullanrldr, oylartn tasnifine gegildi ve tasnif sonucunda;
5393 Savrh Belediye Kanun'un 33.Maddesi (al bendi oereiince'l yll sure ile q6rev vapmak

Uzere:
Belediye Enciimen 0yelikleri igin yaprlan gizli oylama sonucunda;
'l-)Halit OguzATAKAN 19 oy,
2-)Omer Faruk DURMM 19 oy,
3-)lbrahim YACAN 19 oy'la Belediye Enc0men Uyeliklerine 1 yrl sUreli$ine g6rev yapmak

trzere segildiler.

GUNDEMiN 3.MADDESiNiN:
KARAR NO:88
5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gere$ince, 2013 Ylll Faaliyet raporunun

muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr, faaliyet raporunun herkese dagtttldt$tnt belirtti.
Katip lbrahim YACAN Faaliyet raporunu okudu ve Meclis Bagkant, eski Belediye Bagkanr

Mustafa IQAdonemi olan 2013 yrh faaliyet raporunu oya sundu ve;
5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gere!ince, Belediyemizin 2013 Ytlt Faaliyet

raporunun yeterliligine ve aynen kabulUne, igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.

cUNDEMiN 4.MADDESiNiN:
KARAR NO:89
5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gere$ince, Plan ve Birtqe Komisyonu Uyeleri

segimi konusunun muzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkant, bu konudaki yazlnln ve
onirgenin okunmasrndan, s6zlu dnergenin verilmesinden sonra konuyu agtk oya sundu ve yaptlan

agrk oylama sonucunda teklif edildigi Uzere;

パ _



Belediye Meclisimiz agagrdaki gUndem maddelerini gor0gmek Uzere 5393 sayrh Belediye
Kanunu'nun l9.Maddesi ve Belediye Meclisi 9alrgma Yonetmeligi'nin 5.ve 19 Maddeleri gere!ince
agagrdaki gundem maddelerini goruqmek uzere 09.04.201a QAR$AMBA guntr Saat: 14.00'de
Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'nun Bagkanlr! rnd a, 2014 ytr Nisan Ayr, 1.birlegim, 1.ve 2
oturumunu, Belediye KUltUr Sarayr Meclis Salonunda, Uyelerden;1-MEHMET OZDOGAN,
2-NURI QETIN,3.GALIP GULTEKIN,4-CAFER CIHAT CEYLAN,5-BANU AKALINOGLU,6-OMER
FARUK DURMAZ,T-HALIT OGUZ ATAKAN,8-EBUBEKIR ERDOGMUg,g-MUSTAFAAYDIN,
1O-FATMA GUL,11.FURKAN YILMAZ,12-MEHMET NACI PEKCAN,13-RAMAZAN YILDIRIM,
14-PINAR AKBULUT, 1 5-SELIM DURMAZ, 1 6-IBRAHIM YACAN, 1 7-MUHAMMET iKBAL
GUNDEM, 1 8-9ULE UYKUN, 1 g-SALIH OZDEN,2O.ENVER ERDOGAN,2l -AZIME NUR AKTA9
AKALIN,22.AHMET ULUCA,23.SERDA BAL YILDIZ,24.NEDIM DELEN,25.CEMAL AYDIN,
26-YUSUF SOKMEN,2T.MERVE OZQINAR GUL,28-EROL MERCAN,29-MUSTAFA EROL,
3o-HALIL IBRAHIM DoGLARLl06LU,3l-ALl KoRKMAZ'rnigtirakleri ile yaptr.

Belediye Meclisi QaLgma YOnetmeli0i'nin 5.Maddesi gere!ince genQ meclis Uyelerinden
Omer Faruk DURMAZ ile lbrahim YACAN gegici katip olarak g6rev yapmak Uzere kUrstrye davet
edildiler.

Yoklama, Saygt Durugu, lstiklal Margrnrn okunmast ve Belediye ve Meclis Bagkant Kamil
SARAQOGLU'nun agrlg konugmastndan sonra;

Meclis Uyelerinin tamamtnln bulundugunu belirten Meclis Bagkant oturumu agtl

Meclis Bagkanr 5393 Sayilr Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereQi 2013 ytlr Denetim
raporunun meclisin bilgisine sunulmast konusu oldugunu belidti ve;

5393 Sayilr Belediye Kanunu' nun 25. maddesi geregi, Belediye Meclisinin 03.01.20'14 tarih
ve 01 sayrlr karan ile olugturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Qahgma
Yonetmelidi'nin 22.Maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayt sonuna kadar Meclis
Bagkanh!tna sunar. Bagkan Nisan ayt meclis toplanttstnda denetim ruporunu okutmak
suretiyle meclise bilgi verir " hukmu gereoince, bu konudaki Oenetim Komisyonu Raporu gen9

katip lbrahim YACAN tarafrndan okunarak meclise bilgi verildi.

Meclis Bagkanr, 5393 sayilr Belediye Kanunu'nun 49.maddesinin T.ftkrasna istinaden
Betediye Meclis iyesi Mehmet OzdoQan'rn 08/04/2014 tarihinden itibaren Belediye Bagkan
Yardrmag olarak atandQnr Meclisin bilgisine sundu.

Onergelerin okunmasna geQildi ve;
Jtimii, merkez, Evliya Qelebi Mahallesi, 21.L.3 pafta, 627 ada, 29 parselde imar plant

deQigiktigi,- - 
-ilimiz, merkez, Evliya Qelebi Mahallesindeki Evliya Qelebi Mezarlrgr Usttlnden baglayan ve

Aydogdu Mahallesi altrna k'adar giden, Aydogdu Mahallesinin strtt altrnda dogu-batt y6nUnde

oiugan ormantn iginde yangrn yolu adr alttnda agrlmak istenilen yol konusu,
-Kutahya Spor kutUtitne 5393 Sayrl Belediye Kanunu'nun l4.maddesi uyartnca nakdi

yardrm yaprlmast,' jMisrrda 529 kigi hakkrnda verilen idam cezasr ile ilgili "M/S/RDAKI VAHQETE DUR

DlyELlMl" baghklr krnima yaztslntn okunmasr ve krnanmasr konulartntn gUndeme altnmalart tek

tek oya sunuldu ve gUndeme allnmalarlna oy birligi ile karar verildi.

Meclis Bagkanr Kamil Saragoglu, MilliyetEi Hareket Partisi Gurup sozcusii Salih OZDEN'e soz

hakkr verdi ve Milliyetgi Hareket Partisi Gurup sOzcUsU Salih OZDEN Meclis aqrlrg konugmastnt yaptt.

Slraslyla GOndem maddelerine ge911di vei

GUNDEMIN l.MADDES:NIN:
KARAR NO:86
5393 Saylh Be降 dwe Kanunピ nun 19 Maザ「割geregince,
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5393 Sayrh Kanun'un 24.Maddesi " Belediye Meclisi,ilyeleri arastndan en az ilg,en

fazla beg kigiden olugan ihtisas komisyonlan kurabilir .Komisyonlann bir yfu gegmemek
iizere ne kadar siire igin kurulaca aynt meclis karannda belirtitir.,'h1kmu uyannca;

5393 Savrh Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi oeredince:
Plan ve BiJtge Komisyonunun 5 Uyeden olugturulmastna ve;

Plan ve Biitge Komisyonu Uyeliklerine 1 yrl siireligine g6rev yapmak iizere;
'l)M.Naci PEKCAN,
2)Ebubekir ERDOGMUg,
3)Furkan YILMM,
4)Mustafa EROL
S)Enver ERDOGAN' tn igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli$i ile karar verildi.

GUNDEMiN 5.MADDEsiNiN:
KARAR NO:90
5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 24 maddesi geregince lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu

Uyeleri segimi konusunun muzakeresi oldulunu belirten Meclis Bagkant, bu konudaki yaztntn ve
dnergenin okunmasrndan, s6zlu 6nergenin verilmesinden sonra konuyu agtk oya sundu ve yaprlan
agtk oylama sonucunda teklif edildi$i iizere;

5393 Saytlt Kanun'un 24.Maddesi " Belediye Meclisi,iiyeleri arastndan en az iig,en
fazla be1 kigiden olugan ihtisas komisyonlan kurahilir .Komisyonlann bir y,h geqmemek
iizere ne kadar siire igin kurulacalt ayn, meclis karannda belirtilir." h,JkmU uyannca;

5393 Sayrh Beledive Kanunu'nun 24.Maddesi qeredince:
lmar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'nun 5 kigiden olugturulmastna ve;

imar ve Baytndtrltk Komisyonu Uyeliklerine 1 yrl siireligine giirev yapmak aizere;
'1)Cafer Cihat CEYLAN,
2)Banu AKALINOGLU,
3)Muhammet lkbal GUNDEM,
4)Serda BAL YILDIZ
s)Yusuf SOKMEN' rn segilmelerine igaretle yapllan oylama sonucunda oy birlili ile karar

verildi.

GUNDEMiN 6.MAoDESiNiN:
KARAR NO:91
5393 Sayrl Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereoince,Tarih ve KUltUr Komisyonu Uyeleri

segimi, konusunun mirzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr, bu konudaki yazrnrn ve
6nergenin okunmasrndan, s6zlir onergenin verilmesinden, sonra konuyu agrk oya sundu ve
yaprlan agrk oylama sonucunda teklif edildigi Uzere;

5393 Sayrh Kanun'un 24.Maddesi " Belediye Meclisi,iiyeleri arasrndan en az iig,en
fazla beg kigiden olugan ihtisas komisyonlan kurabilir .Komisyonlann bir yfu gegmemek
iizere ne kadar siire igin kurulaca$ aynt meclis karannda belirtilir." hlkmu uyannca;

5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gereOince:
Tarih ve KUltur Komisyonu'nun 5 kigiden olu$turulmasrna ve;

Tarih ve KUlt0r Komisyonu Uyeliklerine 1 yrl stireli$ine g6rev yapmak i.izere;
1)Prnar AKBULUT,
2)Fatma GUL,
3)Nuri QETIN,
4)Salih OZDEN,
5)Ali KORKMM' rn segilmelerine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birli0i ile karar

verildi.
GUNDEMiN T.MADDESiNiN:
KARAR NO;92

.. 5393 Sayrl Belediye Kanunu'nun 24 maddesi geregince Aragttrma ve Tantltm Komisyonu
Uyeleri seEimi konusunun muzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkant,b! konudaki yaztntn ve

.1 . t' i I
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onergenin okunmasrndan, sdzlu 6nergenin verilmesinden sonra konuyu aQlk oya sundu ve yapllan
agrk oylama sonucunda teklif edildigi Uzere;

5393 Sayrlr Kanun'un 24.Maddesi " Belediye Meclisi, yeleri arastndan en az iiQ,en
fazla beg kigiden olugan ihtisas komisyonlan kurabilir .Komisyonlann bir yth gegmemek
iizere ne kadar siire igin kurulaca aynt meclis karannda belirtilir." hlkmu uyarlnca;

Aragtrrma ve Tantttm Komisyonu Uyeliklerine 1 yll s0reli6ine gdrev yapmak iizere;
1)Ramazan YlLDlRlM,
2)Selim DURMM,
3)$ule UYKUN,
4)Salih ozDEN
s)Ahmet ULUCA'ntn segilmelerine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar

verildi.
GUNDEMiN S.MADDES|NiN:
KARAR NO:93
5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gere$ince Sa$lk ve Sosyal Hizmetler

Komisyonu Uyeleri segimi konusunun mirzakeresi oldu$unu belirten Meclis Baqkanl, bu konudaki
yazrnrn ve 6nergenin okunmastndan, sdzlU onergenin verilmesinden sonra konuyu agrk oya sundu
ve;

5393 Sayrh Kanun'un 24.Maddesi " Belediye Meclisi,iiyeleri arastndan en az iiq,en
fazla be9 kigiden olugan ihtisas komisyonlan kurabilir. Komisyonlann bir ytu gegmemek
iizere ne kadar si)re igin kurulacalr aym meclis karannda belirtilir." hlkmu uyarlnca;

Salhk ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tiyeliklerine 1 yrl silreli$ine gdrev yapmak
Uzere;

'1)Mustafa AYDIN,
2)Halit O0uzATAKAN,
3)lbrahim YACAN
4)Cemal AYDIN
siHalit loranim DOGLARLIOGLU' nun segilmelerine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy

birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN g.MADDES|NiN:

KARAR NO:94
24 Man 2OO9 larih ve 27179 sayrh Resmi Gazete'de Yaytmlanan 5840 Sayrh Kadtn Erkek

Ftrsat Egitlioi Komisyonu Kanunu do$rultusunda; Kadrn haklartntn korunmast ve geligtirilmesi,

kadrn erkek- egiliginin saglanmastna y6nelik olarak Kadrn Erkek Frrsat Egitli0i Komisyonu
kurulmasr konusunun mtlzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanl, bu konudaki yazlnln ve

dnergenin okunmaSrndan, sozlii onergenin verilmesinden Sonra konuyu aqlk oya sundu ve;

24 Mart 2009 tarih ve 27 179 sayrh Resmi Gazete'de Yaytmlanan 5840 Sayrlr Kadtn Erkek

Frrsat Egitlioi Komisyonu Kanunu do$rultusunda; Kadn haklannrn korunmag ve geligtiilmesi,

kadtn erliek-egitliginin-saQlanmastna ydnelik olarak itimizde, iilkemizde ve uluslararasr alandaki

geligmeleri izlem6*, bu getigmeter konusunda Ki)tahya Belediye Meclisini bilgilendirmek, kendisine
-esas ,"ya tali otarak havat6 edilen igleri gdrtigmek, istenildiginde Kittahya Belediye Meclisine

sunulan 6neri ve teklifleri degerlendherek gdrUS sunmak azere;
5393 Sayrl Belediye kanunu ve aeteOiye Meclisi Qalrgma Y0netmeli0i'nin ilgili htikUmlerine

uygun, 5840 Sayrh Kadrn Erkek Frrsat Egitliii Komisyonu Kanunu'nun 2. Maddesi (3) uncii
fri;ast "Kadrn E*ek Frsat Egittigi Komisyonu iiyetikleri iQin, bir yasama doneminde iki seqim

yap r.Her iki devre igin gbrei siresi iki ytldtr." gercgince iki yrl gOrev vapmak tizere tUm kadrn

iiyelerin ve kadrn Uye salrsr kadar erke( tryelerinde bulundu$u KUtahya Belediye Meclisi Kadtn

Erkek Frrsat Egitli0i Komisyonu'nun kurulmastna;

lki yrl gorev yapmak tizere bu komisyonda;

2-Fatma GUL.
3-PInar AKBULU工
4‐sule UYKUN,

Erkek Oveler   /
8-Mustafa AYDIN,
9-Ramazan YILDIRIM,
10-Ebubeklr ERDOCMUS,

ク」
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S-Azime Nur AKTA$ AKALIN, 12-Yusuf SOKMEN,
6-Serda BALYILDIZ, 13-Nedim DELEN,
7-Merve OZQINAR GUL, 14-Erot MERCAN,

Segilmelerine igaretle yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNoEMiN 1 o.MADDESiNiN:
KARAR NO:95
Uyesi oldu!umuz, Tarihi Kentler Birligi'ne, Birlik Ana Tirztrounun L maddesi gereoince

Belediyemizi Birlik Meclisinde Mahalli ldareler segimine kadar temsil etmek uzere Belediye
Bagkanr Dogal Uye olarak, Belediyemiz Meclis Uyeleri arasrndan 1 asil, 1 yedek Uye seqilmesi
konusunun m[]zakeresi, oldu!unu belirten Meclis Bagkanr, bu konudaki yazrnrn ve 6nergenin
okunmastndan,s6zlu 6nergenin verilmesinden sonra konuyu agrk oya sundu ve yaprlan agrk
oylama sonucunda teklif edildi!i Uzere;

Belediyemizin de kurucu ilyesi oldugu Tarihi Kentler Birligi Ttrz0gtt'n0n 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen "Belediyeler,Birlik Meclisinde,Belediye Bagkanla ve Belediye
Meclislerinin kendi iiyeleri arastndan segecekleri bir iiyenin kafiltmtyla temsil edilirler,Birlik
Meclisine asil ye saytstntn yanst kadar da yedek ye segi/rr" hOkmU gerelince;

Belediyemizi Tarihi Kentler Birlidi Meclisinde temsil etmek 0zere:
Dolal iiye olarak Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU
Asil Uyelige Belediyemiz Meclis Uy_esi Cafer Cihat CEYLAN
Yedek Uyelige Belediyemiz Meclis Uyesi Nuri QETIN'in segilmelerine igaretle yaprlan

oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN ll.MADDESiNiN:
KARAR NO:96
Uyesi oldulumuz Ege Belediyeler Birligi'ne, Birlik ana TUzUlUnUn 8. maddesi geregince

Belediyemizi Birlik Meclisinde Mahalli ldareler segimine kadar temsil etmek trzere, Belediye
Bagkanr Dolal uye olarak, Belediyemiz Meclis uyeleri arasrndan 1 asil, 1 yedek uye segiimesi
konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr, bu konudaki ya2rnrn ve'6nergenin
okunmasrndan sonra konuyu agrk oya sundu ve yaprlan agrk oylama sonucunda teklif elildidi
uzerei

Belediyemizinde lyesi olduou,Ege Belediyeler Bir1loi Ana Tlz由
oun 8 maddesi gereё incei

Dooll lye olarak Belediye Ba§ kan KamilSARAcOё LU
Asil Uy9:ioe Belediyemiz Meclis Oyesi Banu AKALINOCLU

. Yedek uyelige Belediyemiz Meclis Uyesi prnar AKBULUT' un segilmelerine igarefle
yaprlan oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

Meclis Bagkant 1 . oturuma 10 dakika ara verdi.
'10 dakika sonra ikinci oturuma gegildi.

GUNDEMiN .I 2.MADoEsiNiN:
KARAR NO:97

_ . .UV99i olOugumuz Jeotermat Kaynaklr Belediyeter Birligi,ne, Birlik Ana TUzUgU,nUn
T.maddesi (b) flkrasr " ...Belediye ttleclls uye sayrsi 12'nin i.)ierinde olan her on aie iginde 1 aye
se9,r/'hUkmu gere!ince Belediye Bagkanr Dogal Uye olarak, Belediyemizi Birlik Meclisinde Mahalli
ldareler segimine kadar temsil etmek uzere Meclis Uyelerimizden 2 Asil, 1 yedek uye segimi
konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr, bu konudaki yazrnrn ve onerginin
okunmasrndan sonra konuyu agrk oya sundu ve yaprlan agrk oylama sonucunda teklif e;dildioi
Uzere;

&madd:ゴlttI:J古冦:leuyeddduou.JeOtermJ Kaynak
DOGAL UYEノ
Beiediye Ba§ kanl Kam‖ SARAcOёLU
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