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Belediye Meclisimiz 5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun 2O.maddesine istinaden agagrdaki gundem maddelerini
goruqmek Uzere 2.donem, 7.olaoan Meclis toplantrsrnr 0410812015 Salr gUnU Saat 18.30' da Belediye Kultttr Sarayt
Meclis Salonunda yapacakttr.

Meclis Uyelerine ve Saytn Halktmtza duyurulur.
G{JNOEM /
1- Qevre ve $ehircilik Bakanltgt'ndan gartlr nakdi yardrm ile tahsis edilen vidanjorun kamu hizmetine tahsisi ve

haczedilememesi konusunun muzakeresi,
2- Norm Kadro ilke Standartlaflna Dair Yonetmelik gereoince, Bastn Yaytn ve Halkla lligkiler Mudurlugu ihdas

edilmesi konusunun mUzakeresi,
3- lll. sayrlr dolu kadro degigiklik cetveli konusunun muzakeresi,
4- Belediye Meclisimizin 02.06.2015 tarih ve 258 sayrh karan ile Aragtrrma ve Tanlttm Komisyonu'na havale

edilen gehrimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun mozakeresi,
5- llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi 93 pafta, 819 ada,2 parsel numaralt tagtnmazrn kamulagttrma

iglemlerinin 6'ncr 5 yrllrk imar programrnrn 2015 yrh dilimine ilave edilmesi konusunun muzakeresi,
6- llimiz merkez Bosna-i Cedit Mahallesi, j24a11c1d pafta, 401 parselin tamamrnrn ve 91 nolu parselin yolda

kalan krsmrntn kamulagtrrma iglemlerinin 6'ncr 5 yrllrk imar programrnrn 2015 yllr dilimine ilave edilmesi konusunun
muzakeresi,

7- llimiz merkez Lala Huseyin PaSa Mahallesi 47 pafta, 210 ada 13,14,15,16,17,24 parsel numaralr
tagrnmazlann kamulagtrfllmasr iglemlerinin 6'ncr 5 yrlhk imar programrnrn 2015 yr[ dilimine ilave edilmesi konusunun
mUzakeresi,

8- llimiz merkez Lala Huseyin Paga Mahallesi 47 pafta, 2Og ada, 28 numaralt parselin yolda kalan kesiminin
ve ilzerindeki yolda kalan binanrn kamula$trnlmasr iglemlerinin 6'ncr 5 yrllrk imar programtntn 2015 ytlt dilimine ilave
edilmesi konusunun mUzakeresi,

g- llimiz merkez Pirler Mahallesi 80 ada,27 parsel, 105 ada '17 parsel ve 109 ada 55 parsel nolu taglnmazlar
ile llimiz merkez Balrkh Mahallesi 81 ada ve 87 parsel nolu ta$rnmazlann kamulagttnlmasr i$lemlerinin 6'nct s ytlllk
imar programrnrn 2015 yrlr dilimine ilave edilmesi konusunun mUzakeresi,

'10- llimiz merkez lstiklal Mahallesi 428 ada 1,2,3,4 parsel numarah tagrnmazlann kamulagtrrrlmasr iglemlerinin
6'ncr 5 yrllrk imar programrntn 20'15 ytlt dilimine ilave edilmesi konusunun muzakeresi,

11- 5393 saytlt Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi (e) bendi geregince Otel Harlek Tesisleri'nin tasarruf
geklinin belirlenmesi konusunun mUzakeresi,

12-llimiz, Muhtelif Mahallelerinde bulunan, Kutahya Belediyesine ait daireler, ig yerleri ve arsalann tasarruf
Sekillerinin belirlenmesi konusunun mUzakeresi,

13- Belediye Meclisimizin 02.06.2015 tarih ve 269 sayrlr karanyla Plan ve Butge Komisyonu'na havale edilen
Fen lgleri Mudurlugu'nun yollara ait teknik alt yapr ve birim fiyatlaflna ait Ucret tarifesinde deoisiklik yaprlmasr
konusunun mozakeresi,

'14- Belediyemiz gelir tarifesinde su tarifesi, '18.6 bolumonde bulunan teminat ve depozitler ktsmlnda tarife
de0igikligi konusunun muzakeresi,

15- MUlkiyeti Belediyemize ait olan, llimiz merkez Pirler Mahallesi Germiyan Caddesi'nde bulunan 48 kapr
numarah tapunun 28 pafia, 80 ada,21 parselinde kayrtlr yaprda Srtkr Usta (Olgar) qini muzesinin kurulmast
konusunun mUzakeresi,

16- Belediye Meclisimizin 01.06.2012 tarih ve 235 sayrlr karanyta kabul edilen Saghk lgleri Mudurlugumuze ajt
Gorev, Yetki, Sorumluluk ve Qalrgma Yonetmelioi'nin iptal edilerek, yeniden haztrlanan "sagltk lgleri Mudurluou
Gorev, Yetki, Sorumluluk ve gahgma Yonetmelik Taslagt" konusunun mitzakeresi,

'17- llimiz merkez Servi Mahallesi, 32 pafta,82 ada, 87 parselde imar planr degigikligi konusunun muzakeresi,
18- llimiz merkez Enne Mahallesi, SOKI B pafta, 171 ada, 1 parselde imai plinr degigikligi konusunun

mUzakeresi,
19- llimiz merkez Sultanbagt Mahallesi, 19.1.'1 pafta, 1583 ada, 11 parsel alantnda imar plant degigiklioi

konusunun muzakeresi,
20- llimiz merkez Lala Huseyin PaSa Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parselde imar planr degigikligi

konusunun mUzakeresi,
21- llimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 784 ada, 1-17 parselde imar plant degigikligi konusunun

muzakeresi,
22- DPU Evliya Qelebi Yerlegkesi imar planlart ile Yoncalr imar planlan arasrndaki sahada, eski Yoncal yolu

guzergahrnda yol alanr imar planr yaprmr konusunun muzakeresi,
23- llimiz merkez 30 Agustos Mahallesi, 90 pafta, 568 ada, 1 parsel alanrnda imar planr degigikligi konusunun

mUzakeresi,
24- llimiz merkez Evliya Qelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 171-174-130 parselde imar planr degiSikligi

konusunun miJzakeresi,
25- Geven Jeotermal Sahasr Kaynak Koruma Alanr srnrrlannrn imar planlanna iglenmesi konusunun

muzakeresi,
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26- llimiz merkez Ytldtnm Beyaztt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 2639 ada, 4 nolu parsel alanrnda imar plant

degigikli0i konusunun muzakeresi.
2l- ltimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1336 ada, 7 nolu parsel alanlnda imar planr

degigikligi konusunun muzakeresi.- 2g- ltimiz merkez Ytldtnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1099 ada, 'l nolu parsel alantnda imar plant

degigikli0i konusunun muzakeresi,- 
2g- ltimiz merkez Ytldrflm Beyazrt Mahallesi, 73 pafta, 728 ada,76 nolu parsel alantnda imar planr degisiklioi

konusunun mozakeresi,
30- llimiz merkez Siner Mahallesi, 15.O.2 pafta,

konusunun milzakeresi,
263 ada, 12 nolu parsel alantnda imar plant deoilikligi

31- llimiz merkez Ytldtnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1226 ada, 2 nolu parsel alantnda imar planl

degigikligi konusunun muzakeresi,
32- BeteOiye Meclisinin 03.12.2013 tarih ve 515 sayrlr karaflyla uygun gOrUlen Hamidiye Mahallesi, Sazak

Mevkii 2730 ada bdlgesinde mevzii-ilave imar planr On izin verilen sahada imar planr yaprmr konusunun mtlzakeresi, ,

33- llimiz merkez Siner Mahallesi, 16.O.2 pafta, 100 ada, 1 ve 5 nolu parsel alanlannda imar plant de$igikli$i
konusunun m0zakeresi,

34- llimiz merkez Ytldlnm Beyazrt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1512 adada imar planr degigikligi konusunun
muzakeresi,

35- llimiz merkez, Parmakoren Mahalle Yerlegik alanrna dogalgaz hattr guzergahr belirlenmesi konusunun
miizakeresi,

36- Belediye Meclisimizin 0610112015 tarih ve 31 sayrlr karanyla onaylanan Sofu Mahalle Yerlegik Alanlan
lmar Planlarrna askr suresi dahilinden yaptlan itirazlar konusunun muzakeresi,

37- llimiz merkez Perli Mahaliesi 2393 parsel ve bitigigindeki alana Mevzi Nazrm ve Uygulama lmar Planr
yaprmr konusunun muzakeresi,

38- llimiz merkez Civli Mahallesi 3841 ada 8 parsel alanrnda Mevzi Nazrm ve Uygulama lmar Plant yaptmr

talebi konusunun muzakeresi
39- llimiz merkez Turgutlar KOyU, 129 ada, 237 parselde planlanmasr devam eden Koguk Sanayi Sitesi

alanrnrn guneyinde yeni bir ilave alantn duzenlenmesi konusunun muzakeresi,
40- llimiz merkez lnkoy Mahallesi, Arkeoloji ve Maden Muzesi lejandh alanrn kuzeyindeki bolgede imar plant

degisikligi konusunun muzakeresi,
41- llimiz merkez lltca, imar planlannda Belediye "Harlek llrca Otel" lejandlr alanrn kuzeybattstndaki alanda

imar planr degisikligi konusunun mirzakeresi,
42- llimiz merkez lnkoy Mahallesi, 539't nolu parselde imar planr degisikligi konusunun muzakeresi,
43- llimiz merkez Bolcek Mahallesi, 21.K.2 pafta, 275 ada, I parselde imar plant de$igikli$i konusunun

m0zakeresi,
44- Belediye Meclisi'nin 02.08,2011 tarih ve 296 sayrlr Kararr ile kabul edilen 'Kullanrlmrg Sularln

Kanalizasyon gebekesine Degarj Yonetmeligi'nin" iptal edilerek, yeniden hazrrlanan "Kutahya Belediyesi Attksularln
Kanalizasyona Desarj Yonetmeligi Taslagt konusunun m0zakeresi,

45- 02.06.2015 tarih ve 261 saytlt Belediye Meclis Karafl ile kurulan ve 2016 yrlrndan itibaren faaliyete
gegirilecek olan " lgletme ve lgtirakler MUdUrlU0U Gorev, Yetki, Sorumluluk ve Qalrgma Yonetmelik Taslagl"
konusunun muzakeresi,

46- Kutahya Belediyesi'nin sorumluluk alanlaflndaki b0lge ve sahalarda projeye uygun olarak birden fazla
guzergahta yeraltt kaztst igin, Superonline lletigim Hizmetleri A.$. ile Belediyemiz arasrnda haztrlanan "Elektronik
Haberlegme Alt Yapr Protokolu" ve resmi iglemler igin yetki konusunun mirzakeresi,
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