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Belediye Meclisimiz 5393 saytlr Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aga$rdaki
gUndem maddelerini g6rUgmek Uzere 5. d6nem, 1. ola$an Meclis toplantrsrnr O2tO1t2O18 Silr gUnU
saat 18.30' da Belediye Kult0r sarayr Meclis Salonunda ylpacaktrr.

Meclis Uyelerine ve Sayrn Halkrmrza duyurulur.

GI.JNDEM /
1- 5393 Sayrll Belediye Kanunu'nun 25'nci maddesi gere$ince Denetim Komisyonu'na gizli oyla

en az ug, en gok beg uyenin segiminin yaprlmasr konusunun muzakeresi.
2- ll. sayrlr Bog Kadro Degigiklik cetveli konusunun muzakeresi.
3'2018 Yrh Gelir Tarifesinde mesken ve resmi daire m3fiyatlan konusunun mUzakeresi.
4- UNESCO Yarattct $ehirler A$r Komisyonunun istek ve kriterleri dolrultusunda yaprlacak ig

ve iglemler konusunun mUzakeresi.
5- KUtahya Parmakdren Toplu Konut Yaprm i9i igin lller Bankasr A.g.den 2OO.OOO.OoO,OO

(ikiyiizbegmilyon)-TL ek kredi kullanrlmasr ve yetki verilmesi konunun muzakereii,
6- MUlkiyeti Belediyemize ait, llimiz Merkez Ali Paga Mahallesi, 634 ada, 147 parsel numaralr

tagtnmaz Uzerinde bulunan halt saha ve mUgtemilatr ile yanrndakitesislerin tahsisi ile ilgili tUm hususlar
ve iglemler.igin Belediye Bagkantna ve Belediye EncUmeni'ne yetki verilmesi konusunun mtrzakeresi.7' llimiz merkez Bahkh Mahallesi, 14 pafta, 81 ada, i parsel bolgesinde imar planr degigikligi
konusunun mUzakeresi.

8- llimiz merkez Sultanba!r Mahallesi, 19L1 pafta, 1584 ada, 1 parsel alanrnda imar planr
degigikli$i konusunun mUzakeresi,

9- llimiz merkez Evliya Qelebi Mahallesi,
konusunun mtrzakeresi,

77 pafta, 603 ada alanrnda imar planr deSigikligi

10' llimiz merkez Sultanba$r-Aydogdu Mahallesi, Krrklar Yolu bdlgesinde yol alanr ilave imar
planr yaprmr konusunun mUzakeresi,

11- llimiz merkez Bdlcek Mahallesi, 156 ve 157 no.lu ada alanrnda mevcut imar plantna g6re
uygulamalarrn yaprlabilmesi konusunun mUzakeresi,

12'llimiz merkez Bdlcek Mahallesi, 21K2 pafta,28O ada,5 parsel alanrnda imar planr degigikligi
konusunun mUzakeresi,

13- llimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 2731 ada,3 parselde ilave mevzii imar planr yaprmr
konusunun mUzakeresi,

14- llimiz merkez Okgu Mahallesi, 7
konusunun muzakeresi,

pafta, 3726 ada bdlgesinde ilave mevzii imar plant yaprmr

- 15- Belediye Meclisimizin 02.11.2017 tarih, 296 sayrlr kararryla gartlr onaylanan, KUI Dokum
Sahast alant olarak haztrlanan imar planlanna, askr sUresi OanitinOL yaprlan itiraz konusunun
muzakeresi.

16- 02.11.2017 tarih 288 sayrlr karartyla onaylanan 2804 no.lu lmar Planr Degigiklisine askr
suresi dihilinde yaprlan itiraz konusunun mtjzakeresi.

17- llimiz merkez lnk6y Mahallesi 5146 parselde imar planr degigikligi konusunun mUzakeresi.
18- 6306 sayrlr Afet Riski Altrndaki Alanlarrn DonugtUrtrlmesi niffrnOafi Kanun kapsamrndaki,

Riskli Alanlarda; Nisan 2014 tarihinde onaylanan ve Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih, 14g sayrlr
karartyla yaptrrtlmast uygun gorulen sahalarda, Arahk 2Oi7 tarihinde onaylanan; imar planrna esas
jeolojik-jeoteknik etUtlerin uygulama imar planlarrnda uygulanmasr konusunun mtrzakeresi.

1g- llimiz merkez 30 A$ustos Mahallesi, 1OO- pafta, 738, 73g, 741 ve g02 no.lu adalar
bOlgesinde, Belediye Meclisimizin02.11.2Ol7 tarih,280 sayrlr kararryla onaylanan 2802,2802_4 iglem
loly i.:t planr de$igikligine askt sltresi dihilinde yaprlan itiraz konusu ite 7gz no.lu adada imlar ptanr
degigikligi konusunun mirzakeresi.

Kamil


