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Belediye Meclisimiz 5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aga!rdaki
gundeT maddelerini g6ru9mek ilzere 2.donem, 3.ola!an meclis toplantrsrnr 03/03/2015 SAtt gunu
Saat 18.00' de_Belediye KUlt0r Sarayl Meclis Salonunda yapacaktrr.

Meclis Uyelerine ve€aytn Halktmlza duyurulur.

Bllgilendirme: 5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 2. ftkrastna istinaden yaprlan
atama ve g0revlendirmelerin Meclisin bilgisine sunulmasr.

G0NqEM , ,
1-2015 ytltnda galtgttnlmasr planlanan sozlegmeli arkeolo$un Ucret tespitine iligkin, tam

zamanlr personel Ucretinin belirlenmesi konusunun m(Eakeresi,
2-llimiz merkez Pirler Mahallesi Germiyan Caddesinde bulunan 27 pafta,105 ada 21-27-7A

parsel numaral tagrnmazlar ile ilgili, KUtahya ll Ozel ldaresi Emlak lstimlak MUdUrlugu,non
294214650 sayth Kamulagtlrma Kanunu'nun 30. maddesine istinaden satrn alma talebi konusunun
mtlzakeresi,

3-Belediye Meclisimizin 05.01.2010 tarih ve 02 sayrlt kararryla kabul edilen Kutahya
Belediyesi Su ve Kanalizasyon lgleri MUdUrlUgU G6rev Yetki, Sorumluluk ve gahgma
Yonetmeligi'nin iptal edilmesi ve yeni hazrrlanan soz konusu Yonetmelik Tasla!rnrn muzakeresi,

4-Park ve Bahgeler MUdUrlUgUmUze ait G6rev Yetki, Sorumluluk ve galttma yonetmelili
Taslagr konusunun mUzakeresi,

5-Hekim Sinan Ttbbi BitkilerAragtrrma Merkezince Uretilen adagayt fiyatlannrn 2015 yrh
Gelir Tarifesinde 3,50 TUkg olan fiyattntn piyasa standartlan olan 3,00 TUkg olmasr konusunun
mOzakeresi,

6-Almanya'ntn Wesel ve gevre gehirlerinde Kutahyamrzr KUlttirel ve Sanatsal Yonleriyle
tanrtacak olan sanatgrlaflmzdan Zeynel SAG, Guter 5A6, HUseyin DOGAN, lsmail ERQEK ve
Yavuz Selim KOQ'un 28 Mart-20 Nisan 2015 tarihleri arasrnda gOrevlendirilmeleri konusunun
mtizakeresi,

7- llimizde dernekler ve yardrm kuruluglannca yaprlan kermes taleplerinin degerlendirilmesi
konusunun mUzakeresi,

SJlimiz merkez Bolcek Mahallesi, 21.K.2 pafta,275 ada, 1 parselde imar planr degigiklili
konusunun miizakeresi,

gJlimiz merkez Evliya Qelebi Mahallesi, 20.K.2-3 pafla,627 ada, 30-31 parselde imar planr
degi$ikligi konusunun mUzakeresi,

lo-llimiz merkez Maltepe Mahallesi, 72 pafla,502 ada dolusunda Belediye Meclisinin
O2.O9.2O14 tarih, 310.sayrk karan ile onaylanan 2440 nolu uygulama imar planr deligikliline iligkin
Qevre ve $ehircilik ll Mudurlugu'nun 18.12.2014 tarih, 7231 sayrh yazsrnrn degerlendirilmesi
konusunun mUzakeresi,

11-llimiz merkez B6lcek Mahallesi, 17 pafta, 3976 ada, 32 parsel b6lgesinde ilave nazrm
imar planr konusunun miizakeresi,

'|2-llimiz merkez Meydan Mahallesi, 21 pafta, 470 ada,92 parselde imar planr degigiktigi
konusunun mUzakeresi,

13-llimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, '18.O.3 pafta, 4269 ada, 1 nolu parsel alantnda
imar planr degigikligi konusunun muzakeresi,

14-Belediye Meclisimizin 03.06.2011 larih, 243 sayrh Kararrnrn iptal edilmesi konusu ve
GdynUk0ren KOyU, J24A11C3 patla,'l.24 ada, 400 nolu parsel alanrnda mevzii imar planr yaprmrna
dair 6n izin verilmesi konusunun m0zakeresi,

1s-llimiz merkez Ytldtnm Beyazrt Mahallesi, 17.O.1 pafta, 1256 ada, 3 nolu parsel alanrnda
imar planr degigikli0i konusunun muzakeresi,

16-Belediye Meclisimizin 08.10.2014 tarih ve 338 sayrlr karan ile onaylanan; Ytldrnm
Beyazrt Mahallesi, 18.O.lll pafta, 2631 nolu ada dogusunda yapilan 2415_1 iglem degigiklik nolu
uygulama imar plant de$igikli!ine askr siiresi dahilinde yaprlan itiraz konusunun mOzakeresi,

17-llimiz merkez Ytldtnm Beyazrt Mahallesi, 73 pafta, 309 ada, 1 nolu parsel alantnda imar
planr de$igikli!i konusunun mOzakeresi,



.18- Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih, 302 sayrll karanyla, Alayunt Mahallesi, 3309
ada, '14 nolu parael alantnda onaylanan; 2435 iglem de$igiklik nolu mevzii uygulama imar plant

degisiklioi ve 2435jA iglem nolu mevzii naztm imar planrnrn iptali konusunun miizakeresi,

1g-llimiz merkez Yrldrflm Beyaztt Mahallesi, 130 - 1 31 pafta, 758 ada, 77 nolu parsel

alanrnda imar plant degigikligi konusunun muzakeresi,

2o-ltimiz merkez,Yrldutm Beyazrt Mahallesi, T3 pafta,729 nolu adada imar plant de6igikli0i

konusunun mUzakeresi,

21llimiz merkez Yrldrrrm Beyaztt Mahallesi, 130 - 132 paftada,758 adada imar plantnda

yol alanrnda park ve mescit sahalannrn d0zenlenmesine ydnelik imar planl degilikligi konusunun

mUzakeresi,

22-llimizmerkez Yrtdurm Beyazrt Mahalleii, te.N.Z pafta, 100"1 adada imar planr deOigikliOi

konusunun mUzakeresi,

23-Belediye Meclisimizin 06.01 .2015 tarih ve 25 sayrh karart ile onaylanan, Qalca
Mahallesi, 25.O.1,4 paftalarda imar planr ve degigikligi konusuna askl suresi dahilinde yaptlan

itirazrn de!erlendirilmesi konusunun mUzakeresi
24-llimiz merkez lnk6y Mahallesi, J24A06A paftada imar plant duzenlenmesi konusunun

mtrzakeresi,
2s-Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarih ve 388 saytlt karart ile onaylanan, lnk6y ve 9alca

Mahalleleri, 22.ci.1, 23.O.4, 25.o.4 pafta, Eskigehir yolu gevresi imar planlartnda, bu yola cepheli
parsellerde gekme mesafelerinin d0zenlenmesine ydnelik yaplan 2462 ve 2462--A nolu imar plant

iegigikliginaaskt sUresi dahilinde yaprlan itirazrn de$erlendirilmesi konusunun mUzakeresi,- ' 
z-oltimiz merkez Andrz, Kirazprnar, Parmak6ren Mahalleleri J23804A, J23804B, J23B04C,

J23BO5D paftalarda imar planr degigikligi konusunun mUzakeresi,
27- llimiz merkez Perli Mahallesi, J24A06B paftada imar plant diizenlenmesi konusunun

muzakeresi,
2g- lhca, lZ4O17A2,l24D17A3 paftalarda imar planr duzenlenmesi konusunun milzakeresi,
29- llimlz merkez Perli Mahallesi, J24AO7 A, J24AO7B paftalarda imar planl dUzenlenmesi

konusunun mUzakeresi,

3o-llimiz merkez Atayunt Mahallesi 3307 ada '1 nolu parsel alantnda plan de$igikli$i talebi

konusunun mttzakeresi,

at-ltimil merkez Ag1agk6y Mahallesinde Belediye Hizmet alant talebi konusunun

muzakeresi,

32-llimiz merkez Perli Mahallesinde Belediye Hizmet alanr duzenlenmesi konusunun

miizakeresi,

33-Belediye Meclisimizin 06/01/20'15 tarih ve 31 sayrh kararryla onaylanan Sofu Mahalle
yerlegik Alanlarr imar Planlarrna askr sUresi dahilinde yapllan itirazlar konusunun mUzakeresi

34-Belediye Meclisimizin 06/01/2015 tarih ve 30 sayrh karanyla onaylanan okgu ve

G0ve99i Mahalle-Yerlegik Alanlarr lmar Planlarrna askr suresi dahilinde yaptlan itirazlar konusunun

mUzakeresi,


