Belediye Meclisimiz 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agaordaki
gilndem maddelerini gorugmek Uzere 05.08.2014 tarihli 1. donem 4. olagan toplantrnrn 2. birlegim, 1.
oturumunu 06/08/2014 QAR$AMBA gunu Saat: 18.00'de Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'nun
Bagkanlr!rnda, Belediye KultLrr Sarayr Meclis Salonunda, Uyelerden,l -MEHMET OZDOGAN,2NURi QETIN, 3-GALIP GULTEK|N, 4-CAFER CIHAT CEYLAN,s-BANU AKALINOGLU,6-OMER
FARUK DURMAZ,T-HAL|T OGUZ ATAKAN,S.EBUBEKIR ERDO6MU$ g-MUSTAFA AYDIN, 1OFATMA GUL,11.FURKAN YILMAZ,12-MEHMET NACi PEKCAN,13-RAMAZAN YILDIRIM,l4PINAR AKBULUT, 15.SELiM DURMAZ,16-iBRAHIM YACAN, 17-MUHAMMED iKBAL
GUNDEM,18-$ULE UYKUN,1g-SALIH OZDEN,2O-NEDIM DELEN,2l.CEMAL AYDIN,22.YUSUF
SOKMEN, 23-MUSTAFA EROL,24-HALIL IBRAHIM DOGLARLIOGLU, 25-ALi KORKMAZ n
igtirakleri ile yaptr.
Qogunlugun bulundugunu belirten Meclis Bagkanr oturumu agtr.

lzin dilekgeleri oldu$unu belirten Meclis Bagkanr, Meclis Uyelerinden Enver ERDOGAN,
Azime Nur AKTA$ AKAL|N,Ahmet ULUCA, Serda BAL YILDIZ , Merve OZQINAR GUL'irn izin
dilekgelerinin okunmasrndan sonra izinli sayrhp sayrlmamalarrnr oya sundu ve izinli sayrlmalanna
oy birligi ile karar verildi.
Srrasryla gtrndem maddelerine gegildi ve;
GUNDEMiN 42.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez, Alipa$a Mahallesi, 8 pafta, 65 adada imar planr deoiqiklioi konusunun
miizakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan, slayt Uzerinde
gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
ilimiz, merkez, Alipaga Mahallesi, 8 pafta, 65 adada imar planr de$igikligi konusunun d?ha
detaylr incelenmek tlzere imar ve Bavrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine oy birlili ile karar
verildi.
GUNDEMiN 43.MADDESiNiN:
llimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 18.M.1 pafta, 770 ada b6lgesinde imar planr de!igiklili
konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun
okunmasrndan, slayt uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mtrzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
llimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 18.M.1 pafta, 77O ada bdlgesinde imar planr deoigiklioi,
muracaat dosyasr incelenmig olup;
lmar planrnda Hamidiye Mahallesi, 18.M.1 pafta, 770 ada,53 nolu parselde yol alanr
bulunmaktadrr. 52,54 ve 58 nolu parsellerin bir bolUmu Bitigik nizam 3 kat konut, Y lejandlr alanda,
bir bolUmU ise yol alanrnda kalmaktadrr. Ancak, arazi e$imi nedeniyle imar planrnda bulunan yol
agrlamamaktadrr. SOz konusu bolgede yol agrlabilmesi igin; Hamidiye Mahallesi, 18.M.1 patla,770
ada, 52 nolu parselde yol ve park alanr duzenlenmesi; 2557 ada, 2 nolu parselde Bitigik nizam 3
kat konut lejandh alanrnrn bir bdlumUnde yol alanr duzenlenmesi; 770 ada,53, 54 ve 58 nolu
parsellerin tamamr Bitisik nizam 3 kat konut, Y lejandlr alanda kalacak gekilde duzenlenmesine
yonelik imar planr degigikliginin 3194 Savrh imar Kanunu'nun 8b maddesi uyarrnca
onavlanmasrna:

lmar planr degigikliginin kesinlegmesine mUteakip 770 ada,52 nolu parsel ve 2557 ada,2
nolu parselin yol ve parka tahsisli kesimlerinin kamulagtrnlmasr igin 5 ytlltk kamulagtlrma
programrnrn 2014.yrh dilimine eklenmesine oy bjrli0i ile karar verildi.
GUNDEMIN 44.MADDESININ:
Belediye Meclisimizin 02.12.2011 tarih 481 sayrlr karan ile onaylanan 1/5000 Nazrm imar
Plantntn bir bolUmUniln iptali konusunun muzakeresi oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki
yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt Uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaptlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 02J22011 tarih 481 sayrh kararr ile onaylanan '115000 Nazrm imar
Planrnrn bir bdltrmtrni.in iptali konusu gori.i$Ulmug olup;
Belediye Meclisimizin 02.12.2011tarih 481 sayrI karan ile;/Dgfntuprnar Universitesi Merkez
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Kampusti dogusunda J23-b-04-b, J23-b-04-a, J23-b-03-b, J23-b-04-d, J23-b-04-c, J23-b-05-d, 123-c24-d paftalatda imar planr ve revizyon imar plant onaylanmtgttr.
Soz konusu alanrn bir klsmr ile ilgili olarak ll Grda Tarrm Ve Hayvancrlrk Mudurluou'nun
26.06.2013 larih 7710 sayrlarrnda Parmakoren Mahallesi srnrrlart igerisinde kalan Alttn Tepesinin
kuzeyindeki alantn bir bolUmi.rnUn Parmakdren koyU Ya$murlama Sulama Projesi igerisinde kaldt!t
belirtilmigtir. Soz konusu alanrn lmar Planrnrn iptal edilmesi ve alantn imar planstz durumuna
getirilmesine yaprlan igaretle oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 45.MADDESiNiN:
Belediyemiz 2014 ytt butgesinde aktarma yaprlmasr konusunun mtizakeresi oldugunu belirten
Meclis Bagkant bu konudaki yazl ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt Uzerinde gosterilerek
bilgi verilmesinden ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
Ulagrm Hizmetleri MtrdUrliioi.imuzun, ekte sunulan cetvelde belirtilen bazr odeneklerini 2014
yrlrnda kullanamayacaor, Fen igleri M0durlugirmuzun ise yine aynt cetvelde gosterilen bazl
odeneklerrnin 2014 y sonuna kadar yeterli olmayaca!t anlagtlmtg olup;
l\ilahalli idareler Butge ve Muhasebe Yonetmelilinin 36. maddesinde "Ba9ede Fonksiyonel
snflandrmanm biinci duzeylei arasndaki aktamalar meclis karan, fonksiyonel anrflandrmann ikinci
di.izeyleri arasndaki aktarmalar enciimen karanyla, bunlann drynda kalan ve ekonomik
snfiandmann ikinci diizeyine kadar aktamalar ise ust yoneticinin onayt ile yap i' hukmu yer
almaktadrr.
Kurumsal Kodu, Fonksiyonel Kodu ve Ekonomik Kodu ekli cetvelde belirtilen; Ulagrm Hizmetleri
MUdUrliigtr btltqesindeki; 'l adet Tirketime Yonelik Mal ve Malzeme Alrmlart Tertibinden 685.000,00 TL,
1 adet HizmetAlrmlan Tertibinden 630.000,00 TL, 1 adet Menkul Mal, Gayrimaddi HakAltm, Baktm,
Onarrm Giderlerinden 55.0OO,OO TL, 1 adet Di$er ig Borg Faiz Giderlerinden 30.000,00 TL, 1 adet Drs
Borg Faiz Giderlerinden.2.000.000,00 TL, 1 adet Mamul Mal Alrmlaflndan 2.400.000,00 TL, 1 adet
Gayrimenkul Sermaye Uretim Giderlerinden 1.200.000,00 TL ve 1 adet Gayrimenkul Buyuk Onarrm
Giderlerinden 1.000.000,00 TL olmak Uzere toplam 8.000.000,00 TL'nin tenziline,
Fen igleri MudurluOu BUtgesindeki; Gayrimenkul Sermaye Uretim Giderleri Tertibine
8.000.000,00 TL'nin ilavesine,
Konu ile ilgili ekte sunulan 8. Aktarma Cetvelinin Mahalli ldareler Birtqe ve Muhasebe
Yonetmeliginin 36. maddesi gereoince aynen kabulune yaprlan igaretle oylama sonucunda oy birli$i ile
karar verildi.
GUNDEMiN 46.MADDESiNiN:
2 yrlhk zorunlu eOitime gegilmig oldugundan, llimiz merkezinde yeni okul binalarr yaprlmasr
amacryla okul alanlarr igin ll Milli E0itim Mudiirliiou'niin imar plan degigiklik talebi ve takas
konusunun mi.rzakeresi oldu0unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazr ile komisyon raporunun
okunmasrndan, slayt Uzerinde gdsterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
lt Mitli Egitim Mudurliioii'nun 21.05.2014 tarih ve 3071341 sayrlr yazrsrnda, '12 yrlhk zorunlu
eoitime gegilmesinden dolayr, ilimiz merkezinde (yeni okul binalart yaptlabilmesi amacryla) okul
alanlanna acil ihtiyag duyulmasr nedeniyle, ilimiz merkez 80. Yrl Ozel ldare llk/Ortaokulu
bitigigindeki Siner Mahallesi, 27 ada, l parsel numarah mer'i imar plana gore ldari-Ticari-Sosyo
Ktilttirel vb. Tesisler alanr olarak gori.rnen yer ile bitigi$indeki Otopark alanr olarak gdrunen yerin
okul alanrna doni.igti..iriilmesi ve mulkiyeti Maliye Hazinesine ait, ilimiz Siner Mahallesi, 3072 parsel
numaralr 31.322,00 m2.lik, tizerinde Kutahya Ticaret ve Sanayi Odasr Teknik ve Endustri Meslek
Lisesi Eoitim binalafl ve atolye binalannrn bulundu0u (duvarla gevrili) krsrm dUgi.lldi..ikten sonra,
5.445.00 m2.lrk alanrn. 80. Yrl Ozel idare ilUortaokulu bitigigindeki, ilimiz Siner Mahallesi, 27 ada,
1 parsel numarah Belediye HizmetAlanr, idari Ticari Sosyo Kulturel vb Tesisleri alanrna tahsisli,
yaklagrk 3915,00 m2.lik tagrnmaz ve bitigiginde bulunan park alanrna tahsisli yaklagrk 1530,00
m2.lik kesimin okul alanr olarak plan tadilatr yaprlarak, yaklagrk 5.445,00 m2.lik kesimle bagabag
takasrna, takas iglemleri igin imar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine ve konu ile ilgili tum
hususlarda Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na ve Belediye Enctrmeni'ne yetki verilmesine,
yaprlan igaretle oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMIN 47.MADDESININ:
BelediyeヽЛeclisinnizin 04 05 201 2 tarih 222 say:￨l kararlile Lala Huseyin Pasa Maha‖
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okunmasrndan, slayt Uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
Belediye Meclisimizin 04.O5.2012la'|h 222 sayrh kararr ile Lala Huseyin Paga Mahallesi 43
pafla,22O adada onaylanan 2233 sayrh lmar Planr degigikli$inin duzenlenmesi konusu gOrUgUlmug
olup;
Belediye Meclisimizin 04.O5.2012latlh 222 sayrh kararryla; Lala HUseyin Paga Mahallesi
43 pafta 220 adada Ticari Tesisler Otel Tesisleri Turizm Tesisleri Alanr Hmax:serbest Emsal:2.00
lejandlr 2233 sayrh imar planr de!igikligi onaylanmrgtrr ve bahse konu rmar planr degigikligi
yururlUktedir. Lala Huseyin Paga Mahallesi 43 pafta 22O ada Karayollarr kenarrnda bulunmaktadrr.
Bahse konu alanda Ticari Tesisler Otel Tesisleri Turizm Tesisleri ve Ozel E!itim Tesisleri Alanr,
Hmax:serbest Emsal.2.00 olarak dirzenlenmesine y0nelik Uygulama lmar Planr degigikligi ile ilgili
olarak il Milli E0itim Mtrdurluoti'ntin 25.07.2014 tarih 3158311 sayrh yazrlarrnda imar Planr
deoigikli0inin yaprlmasrnda herhangi bir sakrncanrn gorulmedi0i belirtilmigtir.
Bahse konu Uygulama imar Planr degisikli$inin 3194 sayrlr imar Kanununun 8/b maddesi
uyarrnca onaylanmasrna:
imar planrnrn kesinlegmesine muteakiben, soz konusu yerin satrgr ve bedel tespiti igin
Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na ve Belediye Encumeni'ne yetki verilmesine, yaptlan
igaretle oylama sonucunda oy birli0i ile karar verildi.

GUNDEMiN 4S.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 91 pafta, 554 ada,40 nolu parsel alantnda imar
planr de$i$ikli!i konusunun mUzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkant bu konudaki yazrnrn
okunmastndan, slayt Uzerinde g6sterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mtizakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
ilimiz, merkez, Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 91 pafta, 554 ada,40 nolu parsel alantnda imar
planr deoigikligi konusunun daha detaylr incelenmek Uzere lmar ve Bavrndrrhk Komisyonu'na
havale edilmesine oy birli0i ile karar verildi.
GUNDEMiN 49.MADDESiNiN:
ilimiz, merkez,Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 763 ada, 28 nolu parsel alanrnrn kuzeyinde imar planr
de!igikligi , 28 nolu parselin takas iglemlerinde kullanrlmasr konusunun mUzakeresi oldu$unu belirten
Meclis Bagkant bu konudaki yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt Uzerinde gosterilerek
bilgi verilmesinden ve yaprlan muzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
ilimiz, merkez, Ytldtnm Beyaztt Mahallesi, 763 ada, 28 nolu parsel alanrnrn kuzeyinde imar
planr degiiikligi , 28 nolu parselin takas iglemlerinde kullantlmast konusu incelenmig olup;
Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 763 ada, 28 nolu parsel alanrnda yUrurlUkteki uygulama imar
planrnda, "egitilebilir qocuklar ozel egitim alant", "folklor aragtlrma merkezi" lejandlt sahalar
bulunmaktadrr.
28 nolu parsel alanrnrn kuzeyinde bulunan Belediye Parkr sahasrnrn daha kuzeye otelenerek,
Parkr sahasrnda yol alanr dUzenlenmesine iligkin uygulama imar plant deoigikliginin 3'194
"Egitilebilir Qocuklar Oze-l EQitim Alant", "Folklor Aragtrma Me*ezf' lejandlr sahalann ifraz
edilmesi, olugacak parsellerin il Ozel idaresi, l\ilaliye Hazinesi. Qinigar igletme Birligi ile Gaybiefendi
Mahallesi, 223 ada, 33 ve 42 pa.sel,224 ada, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsel, 1739 ada, 15 ve 41 parsel
numaralr tagrnmazlarda ve 223 ada,33 parsel numaralr taglnmaz ve 1749 ada,41 parsel numaralt
tagrnmazlarda hisselerine kargtllk takas edilmesine;

Bu konu ile ilgili tUm hususlarda Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na ve
Belediye Encumeni'ne yetki verilmesine, konu ile ilgili il Milli Egitim MudUrlUgunden g6rtt9
alrnmasrna yaprlan igaretle oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.
GUNDEMiN 50.MADDESiNiN:
MUlkiyeti Belediyemize ait, aile saghk merkezi yaprlabilecek, Yenidolan ve Yunus Emre
Mahalleleri arasrnda bulunan park alanrndan ihdas edilecek ve plan de!igikli!i yaprlacak olan
yaklagrk 1306,61 m2.lik alan, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 1474 ada, 19 parsel numaralr
tagrnmazdan yaklagrk 500,00 m2.lik alan ve ilmiz Maltepe Mahallesi, 14 ada, 21 parsel numaralr

(4)

Hazinesine ait olan ilimiz 30 Agustos Mahallesi, 56'1 ada, 35 parsel numarah 2450,00 m2.lik
tagrnmazla takas edilmesi konusunun muzakeresi oldu!unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki
yazr ile komisyon raporunun okunmasrndan, slayt uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve
yaprlan mtrzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
K0tahya Halk Saglrgr MUdUrlUlU'nUn 13.05.2014 tarih ve 4823 sayrh yazrlannda, llimiz
Merkez Yenidogan Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Vefa Mahallesi, Maltepe Mahallesi ve
Cumhuriyet Mahallesinde Aile Saglrgr Merkezleri oluqturulabilmesi iqin Belediyemiz mtrlkiyetinde
bulunan arsalarrn bildirilmesi istenmig olup;
llimiz, merkez, Yenidooan ve Yunus Emre Mahallelerine hizmet vermek Uzere, iki mahalle
arasrnda bulunan 1306,61 m2.lik park alanrnda, plan deligiklili yaprlmak suretiyle aile saglrk
merkezi yaprlabilecek alanrn diizenlenmesi, Cumhuriyet Mahallesi Aile SagIk Merkezi igin,
mulkiyeti Belediyemize ail olan 1474 ada, 19 parsel numaralr tagrnmazdan, aile saglrk merkezi
yaprlabilecek yaklagrk 500,00 m2.lik alanrn aynlmasr, Maltepe Mahallesi Aile Sa$lrk Merkezinin de
mulkiyeti Belediyemize ait olan llimiz Maltepe Mahallesi, 14 ada, 21 parsel numaralr Maltepe
Parkrnrn iginde yaklagrk 394,00 m2.lik alanda gOzUlmesinin uygun olacagrndan;
5393 Sayrh Kanun'un 18. Madde "e" frkrasr ve 75. Madde "d" frkrasr gerelince;
MUlkiyeti Belediyemize ait, Aile Sa$hk Merkezi yaprlabilecek, Yenidogan ve Yunus Emre
Mahalleleri arasrnda bulunan park alanrndan ihdas edilecek ve plan de$i9ikli!i yaprlacak olan
yaklagrk 1306,61 m2.lik alan, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 1474 ada, 19 parsel numaralr
tagrnmazdan yaklagrk 500,00 m2.lik alan ve llimiz Maltepe Mahallesi, 14 ada, 21 parsel numaralr
Maltepe Parkrndan yaklagrk 394,00 m2.lik alanrn, Afyon Yolu Uzerindeki mUlkiyeti Maliye
Hazinesine ait olan llimiz 30 Alustos Mahallesi, 561 ada, 35 parsel numaral 2450,00 m2.lik
tagrnmazla takasrna. takas iglemleri igin imar ve Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine ve
konu ile ilgili ttrm hususlarda Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na ve Belediye EncUmeni'ne
yetki verilmesine, yaprlan igaretle oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

GUNDEMiN 5I.MADDESiNiN:
Qiniciler Qargrsr esnafr ve kat maliklerinin,28.07 .2012 tarihinde yaprlan Genel Kurul
toplantrsrnda goruqtrlen, Kutahya Belediyesine ait 2008, 2009, 2010, 2011 , 2012 yrllanna ait ortak
giderlerin asgari brtrt metrekare uzerinden 1 ,00 (Bir TL) olarak tahsil edilmesi konusunun
muzakeresi olduQunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazt ile komisyon raporunun
okunmasrndan, slayt Uzerinde gosterilerek bilgi verilmesinden ve yaprlan mUzakerelerden sonra
konuyu oya sundu ve;
S.S. Qiniciler Qargrsr Toplu lgyeri Yapr Kooperatifi 31 .07 .2014 tarih ve 2286 sayrh
dilekgesiyle Belediyemize mUracaat ederek, S.S. Qiniciler Qargrsr Toplu lgyeri Yapr Kooperatifi
olarak ihaleyi aldrklarr ilk gtinden bugune kadar Belediyemiz ile Kooperatiflen arasrndaki
problemlerden kaynaklanan srkrntrlarrn giderilmesi iqin daha once defalarca gifai ve yazrh olarak
bagvurmalartna ra!men herhangi bir sonuq alamadrklannr, $ehrimizin gilzide yerlerinden olan
Qiniciler Qargrsr esnafr ve kat malikleri olarak 28.07 .2012 tarihinde yaprlan Genel Kurul
toplantrsrnrn 6 'rncr giindem maddesi gerelince, Kutahya Belediyesine ait 2008, 2009,2010,2011,
2012 y larna ait ortak giderlerin asgari brut metrekare Uzerinden 1 ,00 (Bir TL) olarak tahsil
edilmesi hususunda karar alnmasrna ra!men bu tarihe kadar higbir iglem yaptlmadr0tnt
belirtilmekte olup konunun daha detayh incelenmesi igin Plan ve Birtce Komisvonu ile, lmar ve
Bayrndrrlrk Komisyonu'na havale edilmesine, yaprlan iqaretle oylama sonucunda oy birligi ile karar
verildi.

GUNDEMiN s2.MAoDESiNiN:
MUlkiyeti Belediyemize ait ilimiz, Ali Pa9a, Yrldtnm Beyazrt ve 30 A0ustos Mahallelerinde
bulunan 4 adet igyeri ve Alayunt Mahallemizde bulunan 105 adet arsa vasrfll tagrnmazlarrn 5393 Sayrlr
Kanun'un l S.Maddesi "e" bendine gore tasarruf geklinin tespit edilmesi konusunun muzakeresi
oldugunu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan mttzakerelerden
sonra konuyu oya sundu ve;
ilimiz, Ali Paga Mahallesi, Yrldrnm Beyazrt Mahallesi ve 30 AOoustos Mahallesinde bulunan,
mtrlkiyeti Belediyemize ait olan ve agagrda tabloda yer alan, 4 adet ig yerinin 5393 Sayrh
Kanun'un 18. Maddesi (e) frkrasr "Tagtnmaz mal ahmtna, sattmtna, takasrna, lahslslne, tahsls
geklinin degiStiilmesine veya tahsisli bir tagrnmazn kamu hizmetinde ihtiyag duyulmamag hdlinde
tahsisin kaldrnlmastna; AQ y dan fazla kiralanmasna ve slresi otuz ytlt geQmemek kaydryla bunlar
[izerinde srnrrh ayni hak tesisine karar vermek." uyaanca,2886 Sayrll Devlet ihale Kanunu'nun ilgili
maddelerinin hUkUmleri gergevesinde, ihale ile satrgrnrn yaprlmasrna, satrgr ile ilgili fiyat tespiti,
satrs gartlannrn belirlenmesi, anlagma, sozlegme ve
/
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konularda Belediye Bagkanr Kamil SARAQOGLU'na ve Belediye Encumeni'ne yetki verilmesine
Y?Pll?l igaretle oylama sonucunda Meclis Uyelerinden Satih OZOeru, Nedim O-eleru, Cemat
AYDIN, Yusuf SOKMEN, Mustafa EROL, Hall ibranim DoGLARLtoGLU, Ari ionrrvtAZ,rn red
oyuna kargrlrk oy goklugu ile karar verildi.
cUruoeruiru 53.MADDEsir.ritt :
ilimiz, merkez, A$agkoy Mahallesinde bulunan sokaklara isim verilmesi konusunun
mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
ilimiz, merkez, A$agkoy Mahallesinde bulunan sokaklara isim verilmesi konusunun
daha detaylr
incelenmek uzere imar ve Baytndrrhk Komisyonu'na havale edilmesine yaprtan igirele
oylama
sonucunda oy birligi ile karar verildi.
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1 (igyeri)

212/1180

Atakent
unal Yurdu All(Kibr
Market)

￨

30 Aoustos

1437/1

Zemin

2(i§ yen)

20/1180

▼

Atakent
∪nal Yurdu A比

￨

(Eczane)
￨

4

Ali Paga

1645/192

6

87 (igyeri)

503/58078

Alcrlar lghanr

Yrldrrrm Beyazrt

2395/8

Zemin

13 (igyeri)

795/2356

Vefa Mah

curuoeruiru 54.MADDEsittitt :
5393 Saytlr Belediye Kanunu'nun 14.maddesi, e bendigeregince KUtahyaspola 100.000.TL.;KUtahya B_elediyespor'a 60.000.-TL.; $ehrimiz amator spoifutiplerine 40.000.-TL. Olmak
Ozere toplam 200.000.-Tl. Destek sa$lanmast konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclis
Bagkant bu konudakiyaztntn okunmastndan ve yaprlan mUzakerelerden sonrJkonuyu oya sundu ve;
5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun Belediyenin gOrev ve sorumluluklannr duzenteyen
l4.maddesi ( b) bendine istinaden Kutahya Spor'a lOO.OOO TL, KUtahya Betediye Spor,i 60.OOO
TL, gehrimiz amatdr spor kluplerine 40.000 TL olmak ozere toplam 20b.ooo oeitet< saglanmasrna
yaprlan igaretle oylama sonucunda oy birligi ile karar verildi.

cUruoeuiru ss.MADDEsir.titt :
5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 14.maddesi, e bendi geregince l5Agustos- 30Agustos
2014 tarihleri arastnda icra edilecek 40.Kutahya El Sanatlarr ve Ticaret Fuarr etkinligi boyu-nca
otopark ve tuvaletlerin igletilmesinin bedelsiz olarak K0tahyaspor'a verilmesi konusunun

mUzakeresi oldu$unu belirten Meclis Bagkanr bu konudaki yazrnrn okunmasrndan ve yaprlan
mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
ilimizde, 15A$ustos - 30A$ustos2O14 tarihleri arasrnda icra edilecek,40. El Sanaflarr ve
Fuar Etkinli$i boyunca, fuar alanrnda bulunan otopark ve tuvaletlerin igletilmesinin 5393 sayrlr
Belediye Kanunu'nun Belediyenin gorev ve sorumluluklannr dUzenleyen 14.madde (b) be;di
gerelince K0tahya Spor'a verilmesine yaprlan igaretle oylama sonucunda oy birligi ile karai verildi.
curuoert,liru s6.MADDESiruiru :
"EngelsizATM Krlavuz.Jve Standartlarr Y6nergesi" hazrrlanmast ve Engelli vatandaglarrmtz
igin engelsiz ATM'ler kurulmast konusunun mUzakeresi oldugunu belirten Meclii Bagkanr bu
konudakiyaztntn okunmastndan ve yaprlan mUzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;
GUnluk hayatrn birgok kesiminde standartlar olugturulamadrgr igin engelli vatandaglanmtztn
bUyuk srkrntrlar yagadrgr bir gergektir.
Bu stktnttlardan biri de ortopedik engeli olan ve gorme guglugu geken vatandaglanmtztn
rahatga kullanabileceg i ATM'lerin kentimizde bulunmamasrd r.
r

