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BelediYe Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 2b,maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini
gÖrüŞmek ğzere 4, dÖnem, 1, olağan l\4eclis toplantlslnl o3lo1l2o17 sall günü Saat ı8,ÖOioa Be]ediye Kültur sarayıMeclis Salonunda yapacaktlr.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.GuNDEM /
1'5393 SaYıll BelediYe Kanunu'nun 2s'nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu,na gizli oyla en az üç, en

çok beş _üyenin seçiminin yapllmasl konuSunun muzakeresi,
2- BelediYe Meclisinin 0611212016 tarih Ve 374 sayıİı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilenAlipaşa Mahallesa Uygun Sokak isminin değiştirilmesi konusunun müzakeresj,
3- Planlı Alanlar TiP lmar Yönetmeliğinin g. maddesi gereğince mücavir alanlar içerjsinde bulunan bütünelektronik haberleŞme ( baz) iStasyonlan,ndan alınacak yer seçim belgesi ücreti konusunun müzakeresi,4- KütahYa Atıksu Antma_Tesisi lnşaat prolesinin eİipman-fabrika testlerine katıımİı<'uzere inşaat mühendisiMurat YENlDoĞAN ve Elektrik_T_eknikeri Muammeİ PlŞKlN'in 09.o1.2017- 11,o1.2017 tarihleri arasında Finlandiya,ya:lnşaat Mühendjsi Murat YENlDoĞnııı iıe ıvaiine M;;;;i; Serhat MUşTUER,in 23.o1,2017- 26.o1.2017 tarihleriarasında lsveç'e görevlendarilmeleri konusunun muzaı<ereii.- 

-

5- 5957 SaYılı Sebze Ve MeYveler lle Yeterli Arz Ve Talep Derin|ağa Bulunan Diğer Malların TicaretininDüzenlenmesi Hakkünda Kanun 
_geregince 

alınacak 2017 yıll temjnat bedellerinin tespita konusunun müzakeresi,6- 2017 yılı iÇin Zablta ve ltfaiye hizmetlerind'e fiilen çallşan personele ödenecek fazla mesai ücretininbelirlenmesı konusunun müzakeresi,

.7' llimiz merkez l\4eydan Mahallesj 25 pafta, 1682 ada,61 parselde bulunan dükkanın ön Ve yan bahçesanankullanılatılmesı için ön kapatma talepleri konusunun mUzake;i,' ' - -'-"-" --''''-"'1
8- llimiz merkez Ylldlnm Beyazİt Mahallesi 1701 pafta, 1328 ada,2 parselde bulunan dükkanIn ön Ve yanbahçeSinin kullan llabilmesj için ön kapatma talepleri konusuriun müzakeresi,9- lllmlz merkez Ylldlrlm.Beyazlt Mahallesi 9,1 pafta, 536 ada, 47 parse|de bulunan dükkanln ön Ve yanbahçesanln k!llan llabilmesi için ön kap;tma taıepleri tonusunun'müzakeresi,
10- BelediYe Meclisimizin 06.12.201,6 Ğrih ve 371 sayılı kararı ile'Plan ve Bütçe Komisyonu,na havale edilenkart43 bedellerinin artlrülmasl konusunun müzakeresi.
1't- lıi]ülkiYeti KütahYa BeIediYeSine ait olan ilimizin muhtelif mahallelerinde bulunan taşınmazların tasarrufşekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,
12- Kütahya-Yoncall TermaI MeJkezi Maslakbaşl Deresi Taşkln Kontrol ProJesjnan uygulanabilmesj için, llimizmerkez Yoncall Mahallesi 342. ada,,.3 Ve 4 nolu pİrseııeİln, piojeden etkilenen ıeİımİJrinin, 2g42t465o saynıKamulaŞtlrma Kanunu Hükümlera geIeğince, kamulaştıİma iğıemıerınin'o,ncı s vİıİİİ xrrrLİİİr."a programının 2017 yülıdilimine ilave edilmesl konusunun muzikeresi,
13- il'miz merkez Siner Mahallesi, 17.P.lV pafta, 60 nolu adada imar planı değişakliği konusunun müzakeresi,14' llimiz merkez Siner Mahallesi: 158 ada: 1 nJıu prr.ul 

"ı"n,nda 
imar planl değişikliğj konusunun müzakeresi,

.u."*"luu.,,"'''' 
merkez Ylldlrım Beyazıİ Mahaııesi , İsa 5İ.,İı nolu parsel 

"İrn 
no, İ.:"İ ğrnı değişikliği konusunun

16- lljmiz merkez Y|ldlrım Beyazlt Mahallesi, 18.ö.1 pafta, 2654 ada, 3 nolu parsel alanlnda imar planıdeğişikliği konusunun müzakeresi,
17-Uygulama imar planlarlnda uyguIanmakta olan, 2OO4 

, 
ylllnda onaylanan imar planlarlna esas jeolojik_

]rX",fİlf#İiff:ldlerindeki 
"uygun oımjyin alanıar;ıeja;;ı Jışınoiti, diğer aıanıarda oa iıgiıİİelanoıann ,ygrLn.l.,

'l8- llimiz merkez Hacı Azlzler (1oo. yıl) Mahallesi, 2618 ada,501 nolu parsel alanünın imar plan1arına alınmasükonusunun müzakeresi,
1g-BeledjYe Meclisimizin 04.10.2O16 larih,327 sayılı kararı ile red edilen, Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada,214nolu Parsel alanlnda mevzii imar planı yapımı konusunun tİrraİ oegeıenairıımesı'tonusunun mu.at"resi,

n".r.rİo;#il:nT,Tj;z 
Ylldırlm e"Yi'it ıı"niıieii b; ;;fi;'iejs 

"o., 
sa noıu parseı J;nlni" im, pıanı değiş.kıiği

.urrı,"i"lri, 
ilimiz merkez Ylldlrım Beyazlt Mahallesi, 688 nolu ada bölgesinde imar p|anl değişikliği konusunun

22- |imiz merkez Ylldırım.Beyazlt,Mahallesi, 9,1 pafta, 555 ada, 1O nolu parsel alanlnda ve 129, 132,133 pafta,

1'r1"'-aJİ' 
762 ve 763 nolu adalaiın oldugu, Park ve'oyr. nı""İ"" j"ir.oı;Hffi;İ; 

ffinı değişikıiği konusunun

il_ llI1L15:1'',2; 9eyle.Yolu Güzergah değişıklıği konusunun müzakeresi,z4- lllmz merkez lnkÖY Mahallesı, 0 ada,2917.3033. 4108, 4196- 42Og.4782.5232 no|u parsellerde imar plan|değişikliği konusunun müzakeresi,
25- llimiz merkez Çalca MahaIlesi, 2481 nolu parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

.u."*"İ"1,, "'''' 
merkez Andlz Mahallesi, '153 ada, 1. z. s- ;r" 5 nolu pirsellerdi ].;i ;;"; değişikliği konusunun

27- llimiz merkez Yoncall MahaIlesi, 331 ada, 8 parsel bölgesande imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,
,ur"*"l"l,, "'''' 

merkez Bölcek Mahallesi, zo«z pantr,-zİa lİj, z pars"ı 
"ıin,nor-i".'ri 

pİrni o"gişiı,ıigi konusunun

Kamil


