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Açılış konuşması

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

- İmar Kanunu gereği satışı söz konusu olan parseller ile mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan taşınmaz
işlemleri için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞlK'a ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi,

- İlimiz merkezOkçu Mahallesi,7 pafta, l46l parselbölgesinde Belediye Meclisinin 07.02.20lg tarih ve43 sayılı
kararı ile onaylanan 2923 no.1u imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi,

- Türkiye ve AB arasında şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında TTG/045 referans numaralı pro.ie
kapsamında Kurumuınuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalama hususlarında Belediye
Başkanı Prof. Dr, Alim lŞIK'ın görevlendirilmesi.

- Kütahya Belediyesi olarak başta Avrupa Birliği Fonları olmak üzere Bakanlıklara, Zafer Kalkınma Ajansına,
BüYük ElÇiliklere ve bunların dıŞında hibe ve kredi sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara proje sunmak, sözleşme imzalamak
ve proje adlna her türlü uygulama kararı almak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim lŞIK, a yetki verilmesi, Belediye
BaŞkanının olmadığı durumlarda ise Başkan Yardımcısı Salih ÖZDEN'e veya İlyas BAHAR'ayetki verilmesi,- 5393 SaYılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Etik Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi l yıl),
(en az3 üye en fazla 5 üye),

- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Esnaf ve Zanaalkarlar Komisyonu Üyeleri seçimi,
(görev süresi l yıl), (en az3 :Jye en fazla 5 üye),

- 5393 Sayılı Be|ediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Estetik
(en az3 üye en fazla 5 üye).

Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi l yıl),

- 5393 SaYılı BelediYe Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Belediye Varlıkları Tespit Komisyonu Üyeleri seçinıi.
(görev süresi l yıl), (en az3 üye en fazla 5 üye),

konularının gündeme alınması için işarette yapılan oylama sonucunda gündeme aıınmalarına oy birliği ile
karar verildi.

Bilgilendirme;
1-5393 SaYılı BelediYe Kanunu'nun 25.Maddesi gereği oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye

Meclisi ÇalıŞma Yönetmeliği'nin 22.Maddesi "Konıisyoıı tleııetinı roporunu Morl Ayı sonuna İodar ]Viectis Başkanlığıııu
sunlr. BaŞkan Nisan aYı nıeclis loplontısındo tlenelim rqporunu okutmak suretiyle nıeclise bilgi verir ,, geregince
Belediye Meclis Başkanı tarafından meclise bilgi verilmiştir.

2- 5393 saYılı BelediYe Kanunu'nun 49. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince "Birinı müdürtüğü ve üstü yönetici
koclrolarıno yapılan qlamalar ilk ıoplonııtla Belectiye Meclisinin bilgisiııe sunııIıır" hükmüne istinaden,

Belediye Meclis Üyesi Salih ÖzPEN'in Belediye Başkan Yİrdımcısı olarak,
Belediye Meclis Üyesi İlyas BAHAR'ın Belediye Başkan Yardımcısı olarak,
Belediye Meclis Üyesi Abdull3h DAMCI'nın Başkan Yardııncısı olarak

ı tarafından MecIisin bi|gisine sunulmuştur.atanmaları hususları Beledive Mecli
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cüNnnvıiN ı. rvıınonsi:
Karar No: 82
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun l9.Maddesi gereğince, Belediye Meclisi l, ve 2. Başkan Vekili ile Meclis

Katipleri seçimi, (2 asil, 2 yedek) (görev süresi 2 yıl)(gizli oylama) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının
slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden Sonra]

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun l9. maddesi gereğince 2 yıl süre ile görev yapmak üzere;
Belediye Meclis Baskan Vekillikleri için yapılan gizli oylama sonucunda:
Belediye Meclisi l.Başkan Vekilliği'ne Salih ÖZDEN 30 oy'la
Belediye Meclisi 2.Başkan Vekilliği'ne Abdullah DAMCl 20 oy'la iki yıl süreliğine görev yapmak üzere
seçilmişlerdir.
Beledi},e Meclis Katinleri için vanılan gizli oylama sonucunda:
Özgür MUSLIJ 23 oy,
Seda SANCAKTAR l6 oy'la AsiI Üye,
Melih ASLAN 20 oy,
Yusuf SÖKMEN l8 oy ile Yedek Üye olarak ikiyılsüreliğine görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

GüNDEMiN 2. MADDESi:
Karar No: 83
5393 SaYı|ı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi gereğince, Belediye Encümen Üyeleri seçimi, (3 üye)(görev süresi

l Yıl)(gizli oylama) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin
ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

5393 sayı|ı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi (a) bendi gereğince l yıl süre ile görev yapmak üzere; Belediye
Encümen Üyelikleri için yapıIan gizli oylama sonucundaı
l-Mehmet ÖzKenR 2+ oy,
2-Enver ERDOĞAN 23 oy,
3-Serda BAL YlLDlZ 19 oy ile Belediye Encümen ÜyeIiklerine lyıl süreliğine görev yapmak üzere

seçilmişlerdir,

GüNDEMiN 3. MADDESi:
5393 saYılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince,20l8 Yılı Faaliyet raporunun müzakeresi, (5393 S.K.,nın

l9. maddesinin üÇüncü fıkrası uyarınca Meclis Başkan Vekilinin Başkanlığında faaliyet raporu müzakere edilir.)

BelediYe Meclis 2. BaŞkan VekiIi, yapılan müzakerelerden sonra bu konunun Belediye Meclisimizin l].04.20lg
tarihinde YaPılacak ikinci birleşim toplantısında görüşülüp karara bağlanmasını beliııti ve diğer gündem maddelerine
geçildi.

cüxnnrı,ıix 4. MADDESi :

Karar No: 84
5393 SaYı|ı BeIediYe Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresil Yıl)(en az 3 üYe en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi

verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;
Plan ve BütÇe Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl süreliğine görev

yapmak üzere;
l- Mehmet ÖzreRe,
2- AbduIlah DAMCl,
3- Erçin AÇIKEL,
4- Mehmet Naci PEKCAN.
5- Sami KAPLAN 'ın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir,

cüıoBı,ıix 5. MADDESi:
Karar No: 85
5393 SaYı|ı BelediYe Kanunu'nun 24. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev

süresi l Yıl),(en az3 uYe en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayİgtısterisi ıı. uliıiı.t.
bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

imar ve Bayındırlık komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına. İmar
süreliğine görev yapmak üzere;

l- Serda BAL YlLDlZ.
2- Yusuf SÖKMEN,
3- Elif DEMİRELLi,
4- BilalYURTTAŞ,

ve Bayındırlık Komisyonunda bir yıl

al



4

5- Ruhsen KUMDAL! 'nın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

cüx»BrııiN 6. MADDESi:
Karar No: 86
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Eğitİm, Kültür, Sanat ve Tarİh Komİsyonu UYeleri

seçimi, (görev süresi l yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slaYt

gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden Sonra:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarİh Komisyonu oluŞturulmasına, Eğitim,

kültur, sanat ve Tarih komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

l- Süleyman ÇANKAYA,
2- Abdullah ERTEKlN,
3- Ercan MERCAN,
4_ Ahmet GÜVEN,
5- Güler Ezgi DoĞAN TURAN'ın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

cüNonnniN 7. MADDESi:
Karar No: 87
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Araştırma Geliştirme ve Tanıtım KomisYonu UYeleri

seçimi, (görev sÜresi l yılj,(en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slaYt

gösterisi İle birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Bir yıl süre ile gorev yapmak üzere 5 kişilik Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu oluŞturulmasına,

Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere]

l- Ahmet ULUCA"
2- Özgür MUSLU.
3- Mahmut ÖzrıŞ,
4- Selim KAPLAN,
5- ilyas SiVRi 'nin

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

cüNoBıvıiN 8. MADDESi:
Karar No: 88
5393 Sayılı Be|ediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri seÇimi.

(görev süresi l yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slaYt göSterisi ile

birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapı|an müzakerelerden sonra;

BİryıI süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu oluŞturulmasına, Sağlık ve

Sosyal Hizmetler Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzerel
l- İlyas BAHAR,
2- Seda SANCAKTAR,
3- Hatice YAKAR,
4- SamiKAPLAN,
5- Mustafa DEMİRTAŞ'ın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

cüxonrı,ı ix 9. MADDESi :

Karar No: 89
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Cençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev

süresi l yıl),(en az3 ijye enfazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte

bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik Gençlik ve Spor Komisyonu oluşturulmasına, Gençlik ve Spor

Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

l- Abdullah DAMCl.
2- Yusuf SÖKMEN,
3- Bilal YURTTAŞ,
4- Selim KAPLAN,
5- KemalKAYIHAN'ın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

cüNonrı,ıix l0. MADDESi:
Karar No; 90
02.04,20|3 tarih ve l47

Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve

. Fırsat Eşitliği Komisyoı-ıunun
,rkek Fırsat Eşitliği Koınisyonu

Kararıyla yürürlüğe
yönetınelik
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ÜYeleri seÇimi, (görev süresi 2 yıl), olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte biIgi
verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra:

Kadın Erkek Fırsat EŞitliği Koınisyonu oluşturulnıasına ve iki yıl süreyIe bu komisyonda görev yapmak üzere
aşağıdaki üyelerin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KADIN ÜYELER
SERDA BAL YlLD|Z
SEDA SANCAKTAR
ELiF DEMİRELLi
HATICE YAKAR
DİLEK ASLAN
RUHSEN KUMDALI

GÜLER EZG| DOĞAN TURAN

ERKEK ÜYEİPR
MELİH ASLAN
özcün MuSLU
OSMAN ZEYBEK
BİLAL YURTTAŞ
SELiM KAPLAN
ilyes sivni
ERÇiN AÇIKEL

cüNonrvıiıı l l. MADDESİ:
Karar No: 9l
5393 SaYılı BelediYe Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Engelsiz Yaşam Komisyonu üyeleri seçimi, (görev

süresi l Yıl),(en az3 uYe en fazla 5 üye) olduğunu belirten mJclis başkİnı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birliktebilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;
Engelsiz Yaşam Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına;

görev yapmak üzere;
l- Süleyman ÇANKAYA
2- Yusuf SÖKMEN,
3- Hatice YAKAR,
4- Bilal YURTTAŞ,
5- ilyas SiVRi 'nin

Enge|siz Yaşam Komisyonunda bir yıl süreliğine

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GüNDEMiN ı2. MADDEsi:
Karar No: 92

i ı ÜYesi. olduğumuz, Tarihi Kentler Birliği'ne, Birlik Ana Tüzüğünün 9. maddesi gereğince, Belediyemizi Mahallildareler seÇimine kadar Birlik MecIisinde temsiİ etmek üzere (Belediye Başkanı Doğal üye ) 
-Belediyemiz 

Meclis Üyeleriarasından l asil, l Yedek üYe seÇilmesi konusunun müzakeresi, oIdugunu beİirten r"İıı, uuşkunı bu konudaki yazının slaytgösterisi ile bir|ikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan mıjzakereİerden sonra;
Belediyemizi yapılacak ilk Mahalli idareler seçimine kadar Tarihi kentler Birlik Meclisinde temsil etmek üzere;Doğal Üve
Belediye Başkanı Prof. Dr, Alim IŞlK,
Asil Üveliğe
Belediye Meclis Üyesi Serda BAL YlLDIZ,
yedek Üveliğe
Belediye Meclis Üyesi Yusuf SÖKMEN'in

seçilmelerine işaretle yapılan oyIama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GüNDEMiN ı3. MADDESİ:
Karar No: 93
Üyesi olduğumuz Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'ne, Birlik Ana Tüzüğü,nün 7.maddesi (b) tıkrası ..

,;,.Belediye Meclis 
.Üy_e 

sayısı l2'nin üzerinde olqn her in iiye içinje l üye seçilir" hükmü gereğince Belediyemizi MahalliIdareler seÇimine kadar Birlik Meclisinde teınsil etmek uzere (İ}elediye Başkanı Doğal üye), M"eclis gİ.İ.;;;;;;n' j-nriı^
l Yedek üYe seÇimi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu kon-udakİ yaz,n,n slayt gösterisi ile birliktebilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

BelediYemizi, YaPılacak ilk MahalIi idareler seçimine kadar Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinde temsiletmek üzere;

Doğal Üve
Belediye Başkanı Prof. Dr. Aliın lŞlK.
Asil Üveliğe
l-Ahmet ULUCA,
2-Ercan MERCAN,
yedek Üveliğe
l-Erçin AÇlKEL'in

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy bir|iği ile karar verilmiştir.



Mahalli
Üyeleri
yaZlnln

GüNDEMiN ı4. MADDESi:
Karar No: 94
Üyesi olduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne. Birlik Tüzüğü'nün l0. maddesi gereğince Belediyenıizi
İdareler seçimine kadar Birlik Meclisinde temsil etmek üzere, (Belediye Başkanı Doğal Üye) Belediyeıniz MecIis
arasından l asil. I yedek üye seçilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki
slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;
Belediyemizi, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Meclisinde

temsil etmek üzere;
Doğal Üve
Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim lŞlK,
Asil Üveliğe
Belediyemiz Meclis Üyesi Salih ÖZOPN.
yedek Üveliğe
Belediyemiz Meclis Üyesi Ahmet ACAR'ın

seçilmelerine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar veriImiştir.

cüxornıix ı5. MADDESİ:
Karar No: 95
Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Tüzüğünün 7. Maddesi

gereğince BelediYemizi Mahalli İdareler seçimine kadar BirIik Meclisinde temsil etmek uzere (aeıedİye Başkanı Dogal
UYe) 4 asi1,4 Yedek üYenin seÇimi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının sliyt
gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

. Kütahya ili Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve işletme Birliğinde, yapılacak ilk Mahalli
İdareler seçimlerine kadar Belediyemizi temsilen;

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim lŞIK Doğal üye;
l)Ahmet ACAR,
ğÖzgıir MUSLU,
3)SamiKAPLAN,
4)Ruhsen KUMDALl AsiI üye olarak,
l)Mehmet Naci PEKCAN,
2) Abdullah ERTEKİN,
3) Serda BAL YILDIZ,
4) Ahmet ULUCA, Yedek üye olarak

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GüNDEMiN ı6. MADDESİ:
Karar No: 96
3634 SaYılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu'nun 8. Maddesi gereğince, Milli Müdafaa MükelIefiyeti

KomisYonu'na Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapmak üzere l asil. l yedek üye,nin seçilmesi konusunun
müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve
yapılan müzakerelerden sonra;

3634 SaYılı Milli Müdafaa Kanunu'nun 8. Maddesi gereğince, yapılacak ilk Mahalli idareler seçimine kadar, Milli
Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonunda görev almak üzere ;

Asil Üye : Süleyman ÇANKAYA
Yedek Üye : İlyas BAHAR'ın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

cÜNopı,ıix l7. MADDESİ:
Karar No: 97

i ı 6l83.SaYıIı.Amme Alacakları Kanunu'nun 90. maddesi gereğince, Gayrimenkul Satış Komisyonu,na Mahalli
Idareler seÇimine kadar görev yapmak üzere l asil, l yedek üye'nin seçilmesi konusunun müzakeresi oİdrgrn, belirten
meclis baŞkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra]

6l83 SaYlı Amme AlacakIarı Kanunu'nun 90. maddesi uyarınca yapılacak ilk lılahalİi idareler seçimlerine kadar.
Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev almak üzere;

Asil Üye : Ahmet ACAR,
Yedek Üye : Mehmet ÖZKARA'nın

seçilmelerine işaretle yapılan oylaıııa sonucunda oy birliği iIe karar verilmiştir.



GÜNDEMİN ı8. MADDESİ:
Karar No: 98

,. Organize Sanayi Bölgesinde Belediyemizi temsil etmek üzere
Uyelerinin seçilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis
birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Organize Sanayi Bölgesinde Belediyemizi temsil etmek üzere
oylamada;

l) Prof. Dr. Alinı lŞIK,
2) Ahmet ACAR,
3) Melih ASLAN Asil üye olarak,

4 yıl süre ile 3 asil, 3

başkanı bu konudaki

Müteşebbis Heyeti üye

yedek Müteşebbis Heyeti
yazının slayt gösterisi ile

seçimi için yapılan açık

l) Mehmet Naci PEKCAN,
2) Erçin AÇlKEL,
3) Abdullah ERTEKİN'in. Yedek üye olarak,

dört yıl süre ile görev yapmak üzere seçiImelerine oy bir|iği ile karar verilmiştir.

cüx»uıvıiN ı 9. MADDESi:
Karar No: 99

..i . .Z.OrS1llze SanaYi Bölgesinde Belediyemizi temsil etmek izere 4 yıl süre ile 3 asil, 3 yedek Müteşebbis Heyeti
UYelerinin seÇilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayİ gtısterisi i|e
birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

KütahYa 2. Organize Sanayi Bölgesinde Belediyemizi temsil etmek üzere Müteşebbis Heyeti Üye seçimi için
yapılan açık oylamada;

l) Ahınet ULUCA.
2) Abdullah DAMCl,
3) Mehmet ÖzrnRR, Asil üye olarak,
l) Ahmet GÜVEN,
2) Yusuf SÖKMEN,
3) SüIeyman ÇANKAYA , Yedek üye olarak

dört yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

GüNDEMiN 20. MADDESİ:
Karar No: l00
YonÇalı Dübecik .KaPlıcaları Yönetim Kurulunda Mahalli İdareler seçimine kadar Belediyemizi temsil etınek

üzere BelediYemiz Meclis ÜYeleri arasından l asil, l yedek üye seçilmesi konusunun müzakeresi, oldugunu belirten meclis
baŞkanı bu konudaki ya^nn slayt gösterisi ile birlikte biIgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

Yoncalı Dübecik KaPlıca|arı Yönetim Kurulunda Mahalli İdareler seçimine kadar, Belediyemizi temsil etmek
üzere;

Asil Üye: Ahmet ULUCA,
Yedek Üye: Ercan MERCAN'ın

seçilmelerine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar veri|ıniştir.

GüNDEMiN 2ı. MADDESİ:
Karar No: l0l
5393 SaYllı BeIediYe Kanunu'nun 20'nci maddesinin son bendi uyarınca Meclis toplantılarının

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

Meclis ToPlantılarının kayıtlarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesine işaretle
sonucunda oy birliği iIe karar verilıniştir.

cüNnBııiN 22. MADDESi:
Karar No: l02
5393 SaYılı BelediYe Kanunu'nun 20'nci maddesinin iIk ve ikinci bendi uyarınca Belediye

ve saatlerj ile tatil ayının tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu
gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakİrelerden sonra. konuyu oya sundu

Meclis toPlantılar|nın ayın ilk haftası, ayın ve haftanın durumuna göre, çarşambayapılmasına;

sesli ve görüntülü
Slayt gösteriSi ile

yapılan oylan-ıa

Belediye Meclisimizin tatil ayının Temmuz

Meclisinin toplantı gün
konudaki yazının slayt
Ve;

günleri; saat l8:3O'da

oylama sonucunda oy

^ararveriımişt"(

olarak belirlenmesine, işaretle yapılan



GüNDEMiN 23. MADDESi:
Karar No: l03
5393 SaYılı BelediYeler Kanunu'nun 32. Maddesi uyarınta, MecIis Üyelerinin birleşim başı ücret|erinin tespiti

konusunun müzakeresi olduğunu beliıten meclis başkanı bu konudaki yazrrılr. sLyt gösterisi ife birli[te bilgi verilıııesinin
ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Meclis baŞkanı ve üYelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için,39. madde uyarınca
BelediYe BaŞkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin gunlüİ< tutarının üçte birinin odenmesine işaretle yapılan Lyıama
sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMiN 24. MADDEsi:
Karar No: l04
5393 SaYılı BelediYeler Kanunu'nun 49. Maddesinin 7. fıkrası gereğince, Belediye Başkan yardımcılarının aylık

ödeneğinin tesPiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkİnı Üu konudaki yazının slayt gösterisi ile birliktebilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;
BelediYe Meclis ÜYeleri arasından görevlendirilecek olan Belediye Başkan Yardımcı|arına Belediye Başkanına

verilen ödeneğin 2/3'ünün ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birIiği ile karar verilmiştir.

GüNDEMiN 25. MADDESi:
Karar No: l05
BelediYemizin hissesinin bulunduğu şirketlerde, üyesi olduğu diğer birliklerde, resmi ve özel kuruluşlarda veBanka|arda yapılacak tüm işlemlerde, Belediyemiz Tüzel kışiıigini temsilen Belediye Başkanı Prof, Dr. AIin-ı lŞlK.ıntemsil etmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis baİkanı bu konudaki yazının slayt gosterisi ile birlikte bilgiverilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;
BelediYemizin hissesinin bulunduğu Şirketler, üyesi olduğu diğer birliklerde, Resmi ve özel Kuruluşlarda veBankalarda yapılacak tüm işlemlerde, BelediyenıizTüzel Kişiliğini temsilin Belediye Başkanl Prof. Dr. Alim IŞlK,a teııısil

Yetkisi verilınesine iŞaretle yapılan oylaına sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

cüNosIü4iN 26. MADDESi :

Karar No: l06
BelediYemizin hissesinin bulunduğu Şirketlerde, üyesi olduğu diğer birliklerde, resmi ve özel kuruluşlarda veBankalarda YaPılacak tüm iŞlemlerde, Belediyem.izT.üzel KİşiIiğini tJmsilen Belediye Başkanımızın görevlendirdiği veyavek6let taYin eniği durumlarda Belediye Mecl.is Üyesi vİ İelediye Başkan yardımİıların a imza yetkisi verilmesikonusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkİnı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bi|gi verilmesininardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve,
BelediYemizin hissesinin bulunduğu şirketler, üyesi olduğu diğer birlikIerde, Resmi ve özel Kuruluşlarda veBankalarda YaPılacak tüm iŞ|emlerde, BelediyemizTüzel Kişiliğini-temsİlen Belediye Başkanımızın görevlendirdiği veyavekalet taYin eniği durumlarda Belediye Meclis Üyesi veya BeIeJiye Başkan yardınıcısına imza yetkisi verilmesine işaretleyapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

cüıosrvı iN 27. MADDESi :

Karar No: l07
Tapu ve Kadastro iŞleınlerinde Belediyeınizi temsil etınek üzere, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim lŞlK.ın

Yetkilendirilmesi konusunun ınüzakeresi oldugunu beliıten meclis başkanı bu konujakl yar,n,n slayt gösterisi ile birliktebilgi verilmesinin ardından ve yapılan ınüzakeielerden sonra, konuyu oya sundu ue;
BelediYemizi temsilen BelediYe Başkanı Prof. Dr. Alim IŞİK' ın yetkilendirilmesine işaretle yapılan oylaıı.ıasonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

cÜNoBrr,ıiN 28. MADDESİ :

Karar No: l08

_ . 
İTu'Kanunu gereği satıŞı söz konusu olan parseller ile mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan taşınmaz işlemleriiÇin BelediYe BaŞkanı Prof. Dr. Alim lŞlK' a ve Belediye Encümenilne yetki verilmesi Lonrrrnrn müzakeresi olduğunubelirten meclis baŞkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile biİlikte bilgi veriImesinin ardından ve yapılanmüzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;
YaPılacak iŞlemlerin hızlandırılması, müracaat sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi ve yukarıda bahsi geçentüm iŞlemler iÇin BelediYe BaŞkanı Prof. Dr. Alim lŞIK' a ve Belediyİ encuıneni,n-e yetki verilmesine işaretle yapılan

oy|ama sonucunda oy bir|iği ile karar verilmiştir.

d)



GüNDEMiN 29. MADDESİ:
Karar No: l09
İlimiz merkez okçu Mahallesi, 7 pafta, l46l parsel bölgesinde Belediye Meclisinin o7.02.2019 tarih ve 43 sayılı

kararı ile onaYlanan 2923 no.|u imar pIanı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi olduğunu
belirten meclis baŞkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesini-n ardından ve yapııan
müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konusunun daha detaYlı incelenmek üzere İmar ve Bayındır|ık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan
oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

cüNonrııiıı 30. MADDESi :

Karar No: l l0
TürkiYe ve AB arasında Şehir EŞleŞtirme Hibe Programı kapsamında TTG/045 referans numaralı proje kapsaınında

Kurumumuzu temsil ve i_lzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalama hususlarında neıeaıye eaşİanı prot.
Dr, Alim IŞIK'ın görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt
gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakeİelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

TTG/045 referans numaralı Proje kapsamında kuruIuşumuzu temsiI ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüııı
belgeleri imzalamaYa BelediYe BaŞkanı Prof. Dr. Alim IŞlK' ın görevlendirilmesine işaretle yapııan oylama sonucunda oy
birliği ile karar verilmiştir.

GüNDEMiN 3ı. MADDESİ:
KararNo: lll
KütahYa BelediYesi olarak baŞta Avrupa Birliği Fonları olınak üzere Bakanlıklara, Zafer Kalkınma Ajansına.BüYük ElÇiliklere ve bunların dıŞında hibe ve kredi sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara proje sunmak, sözleşme imzalamak

ve proje adına her türlü uygulama kararı almak üzere Belediye Başkanl Prof. Dr. Alim ı§ır,a yetki verilmesi. BelediyeBaŞkanının olmadığl durumlarda ise Başkan Yardımcısı Salih ÖZDEN,e Veya ııyu, neHnn,a Veya Abdullah DAMCI,
Ya Yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile bir|iktebilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerJlerden sonra, konuyu oya sundu ue;

BelediYe BaŞkanının olmadığı duruınlarda ise Belediye Başkan Yardımcısı Salih öZDEN, e veya Belediye BaşkanYardımcısı İlYas BAHAR'a Veya aİıealye Başkan Yardımcısı İuorııuı, DAMCl,ya yetki verilmesine işaretle y,apılanoylama sonucunda oy bir|iği ile karar verilmiştir.

GüNDEMiN 32. MADDESİ:
Karar No: l 12
5393 SaYılı BelediYe Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Etik Komisyonu üyeleri seçimi, (görev süresi l yıl), (enaz3 iYe enfazla 5 üYe) olduğunu beliıten meclis başkanı bu konudakiyazının slayt losterisi'i|e birlikte bilgi verilmesininardından ve yapılan müzakerelerden sonra:
l Yıl süre ile görev YaPmak üzere 5 kişilik Etik Komisyonu oluşturulmasına, Etik Komisyonunda görev yapmak

üZere]

l-Mehmet ÖzraR,c
2-Ahmet ACAR
3-Osman ZEYBEK
4-Ercan MERCAN
5-Ruhsen KUMDALl'nın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GüNDEMiN 33. MADDESi:
Karar No: l 13
5393 SaYılı BelediYe Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonu üyeleri seçimi, (görevsüresi l Yıl), (en az3 iY.e en fazla.5 üYe) olduğunu belİrteıİmeclis başkanı bu konudaki yurrnrnslayt gösterisi ile birlikte.bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerJlerden sonra;
l Yıl süre ile görev YaPmak üzere 5 kişilik Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonu oluşturulmasına, Esnaf veZanaatkarlar Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;
I_Enver ERDOÖAN,
2-Melih ASLAN,
3-Osman ZEYBEK,
4-Selim KAPLAN,
S-Kemal KAYlHAN'ın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

dı( 8/9



cüNoBı,ıiN ıı. ıııoopsi :

Karar No: l 14

5393 SaYılı BelediYe Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Estetik Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi I yıl),
(en az 3 üYe en fazla 5 üYe) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi
verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra]

l Yıl süre ile görev YaPmak üzere 5 kişilik Estetik Komisyonu oluşturulmasına, Estetik Komisyonunda biryıl süre
ile görev yapmak üzere;

l- Serda BAL YILDIZ,
2_Yusuf SÖKMEN,
3-Elif DEMiRELLİ,
4-Dilek ASLAN,
5-Ruhsen KUMDALI'nın

seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GüNDEMiN 35. MADDEsi:
Karar No: l l5
5393 SaYılı BelediYe Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Belediye Varlıkları Tespit Komisyonu Üyeleri seçimi,

(görev süresi l Yıl), (en az3 üYe en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slaİ gösterisi ile
birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

BelediYemizin taŞınır ve taŞınmaz tüm varlıklarını, mali yapısını ve personel durumunu tespit etmek amacıy1a l lkişilik Belediye Varlıkları Tespit Komisyonu oluşturuImasına;
Be|ediye Varlıkları Tespit Komisyonunda;
l-İlyas BAHAR
2-Abdullah DAMCl
3-Mehmet ÖzrıRa
4-Ruhsen KUMDALl
5_Mahmut Özrnş
6-Ahmet GÜVEN
7-Mehmet Naci PEKCAN
8-iıyas SİvRİ
9-Mehmet Erdem ÖZOOĞaN
l0-Serkan ÖzruNa
l l-Enver YURT' un

görevlendirilmelerine, üÇ aYlık süre iÇerisinde çalışmalarını taınamlayarak hazırlayacakIarı raporu Başkanlık lVıakanıına
sunulmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar veriümiştir.

Belediye Meclis Başkanı, gündemin 3. Maddesini, Belediye Mecli
birleşim toplantısında görüşülüp karara bağlanınasını belirterek, a|ınan 6a
misafirlere teşekkür edip l. Birleşimi kapattı.

izin 17.04.20l9 tarihinde yapılacak ikinci
ların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve

@f,,*q
Belediye Meclis Başkanı '

Alim IŞIK Özgür MUSt-U Seda SANCAKTAR
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