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Betediye Mectisimiz 5393 sayrlr Belediye Kanunu'nun ZO maidesine istinaden aqagldaki gundem maddelerini g0riigmek

uzere 2.d6nem, g.otaOan Meclis tofiantrsrnr oolrolzors Salr giinu Saat 18.30'da Belediye Kultur Sarayr Meclis Salonunda

yapacaktrr. Meclis Uyelerine ve Sayln Halklmlza duyurulur.
GUNDEM /
1- Bebdye MecLb',rirn 01/09/2015 tarih ve 346 sayrl karaflyla Araqtrrma ve Tanrtrm Komisyonu'na havale edilen

Kotahya Belediyesi ozel Kalem MildUrlUOii GOrev, Yetki, Sorumluluk ve Qalrgma YOnetmeli0i Taslaol konusunun mUzakeresi,- 
2- Belediye Meclisimizin O1t0912O15 tarih ve 345 sayrlr karanyla Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu'na havale edilen

Kritahya Betediyesi Basrn Yayrn ve Halkla lli$kiler lvlUdiirltigri Gorev, Yetki, Sorumluluk ve QahSma Ydnetmeligi Taslaor konusunun
muzakeresi.

3- Betediye Meclisimizin 01l19t20'15 tarih ve 331 sayrlr karariyla Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu'na havale edilen Saolrk
lgleri MtldUrltiOri Mezarlrklar Birimine Ait Qalrgma Usul ve Esaslanna Dair YOnerge Taslaol Konusunun mUzakeresi,

4- Belediye Meclisimizin 01/09/2015 tarih ve 332 sayrh karanyla Ara9trrma ve Tanrtrm Komisyonu'na havale edilen

9ehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun mozakeresi,
5- gehrimizde bulunan Dumluprnar, Vefa, FuatpaSa, Enne, ve Yoncah l\,lahallelerinde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara

isim verilmesr konusunun miizakeresi,
6- Millkiyeti Hikmet SARI ve Abdullah SARI'ya ait olan llimiz merkez lstiklal [ilahallesi 380 ada 1 parsel numaralr

ta$rnmazrn, 4 yrl i9inde restorasyon yaprlarak satrlmaksrzrn sosyal ve krilt0rel amaglr kullanrlmasr gartryla Belediyemize Hibe
edilmesi konusunun miizakeresi,

7- llimiz merkez Borekqiler Niahallesi 1g.NLlV pafta (57 pafta), 360 ada,5 parsel numaralr tagrnmazrn kamulagtrrma
islemlerinin 6'ncr 5 yrllrk imar programrnrn 20'15 yrI dilimine ilave edilmesi konusunun miizakeresi,

8- llimiz merkez Evliya Qelebi Mahallesi 87 pafta,654 ada,48 parsel numarah tasrnmazrn kamulagtrrma iSlemlerinin 6'ncr
5 yrllk imar programrnrn 2015 yrlr dilimine ilave edilmesi konusunun mLizakeresi,

9- llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesinde bulunan 1050 ada 18 parsel numaral tagrnmaz ile 18.O.1 pafta ve 1O5O
adanrn gilneyinde kalan tagrnmazrn kamulagtrrma illemlerinin 6'ncr 5 yrllk imar programtntn 2015 ytlt dilimine ilave edilmesi
' rnusunun muzakeresi,

v 10- Mulkiyetleri Belediyemize ait olup, kira sUreleri 3'1.'12.2015 tarihinde sona erecek olan gayrimenkullerin kira siirelerinin
uzatrlrp uzatrlmayacaor, uzatrlacak ise 2016 yrlr aylrk/yrllrk kira bedellerinin tespitinin yaprlmasr ve sUresi devam eden
gayrimenkullerin 2016 yrlr aylrk/yrllrk kira bedellerinin tespitinin yaprlmasr iqin "Kira Tespit Komisyonu' olugturulmasr konusunun
mLlzakeresi,

1 1- Belediye Meclisimizin 01.09.2015 tarih ve 353 sayrlr karan ile Plan ve Biit9e Komisyonu'na havale edilen "$ehrimizde
yagayan yoksul ve ihtiya9 sahibi kigilere ve ailelerine, su i.lcretlerinin indirimli uygulanmasr veya su ocretlerinin altnmamasr"
konusunun mozakeresi,

12- Belediye Meclisimizin O'llOgl2O15 tarih ve 347 sayrlr karaflyla Aragtrrma ve Tanrtrm Komasyonu'na havale edilen
Kutahya Belediyesi KUltUr ve Sosyal lgler i/UdUrliioti Gdrev, Yetki, Sorumluluk ve 9aIgma Ydnetmeligi Taslaor konusunun
milzakeresi.

'13-llimiz merkez Parmakoren lvlahallesi yeni yaprlacak olan gevre yolunun kuzey kesimindeki Ceza lntaz Kurumu Alanrntn
kuzeydogu bdliimiinde Ceza infaz Kurumu Lojmanr ve Sosyal Tesisleri yaprmrna yonelik ilave mevzii imar plant yaptmr
konusunun mUzakeresi,

14- 9.9. Dumluprnar Mahalle yerlesik alanlaflnda Nazrm ve Uygulama lmar Planr yaptmr konusunun mlizakeresi,
15- llimiz merkez Kirazprnar Mahalle yerlegik alanlannda Nazrm ve Uygulama imar Planr yaptmr konusunun mUzakeresi,
16- llimiz merkez ParmakOren Mahallesi yerle$ik alanr kuzeyinde bulunan Egitim Kampus Alanrnrn Kentset Doniigrim ve

Geligim Alanr kapsamrna alrnmast konusunun mllzakeresi,
17- llimiz merkez Bolcek Mahallesi 3942 ada'l parselde ( 16 pafta 3758 parsel ) imar planr degigiklioi konusunun

mUzakeresi,
'18- llimiz merkez Cedit Mahallesi,35 pafta, 159 ada, 1OO parselde imar plant degisikligi konusunun miizakeresi,
19- Ilimiz merkez Yoncalr l\4ahallesi, 240 ada,7 parselde imar planr degigikliOi konusunun mUzakeresi,

iaz 20- llimiz merkez Okgu Mahallesi, 21.K.4 pafta, 221-245 ada,1o-11 parsellerde imar planr degisiklioi konusunun
miizakeresi,

2'l- llimiz merkez Bdlcek Mahallesi, 3 pafta, 3997 ada, 6-7 parselde imar planr degigikligi konusunun muzakeresi,
22-gamlrca bdlgesi imar planlan ile Okgu Mahallesi yerlegik alanr arasrnda yol alanr imar planr yaprmr konusunun

mtizakeresi,
23- Belediye Meclisimizin 04.08.2015 tarih,297 sayrh karaflyla; Yrldrflm Beyazrt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 'lOgg ada, 1 nolu

parsel alanrnda onaylanan 2531 lslem Degigiklik Nolu imar planr deoiiikligine askr s0resindeki miiracaat konusunun mUzakeresi,
24- llimiz merkez Yrldrnm Beyaz( Mahallesi, 18.O.'1 pafta, 2637 ve 2653 nolu adalarda imar planr degigikligi konusunun

mLizakeresi,

25- llimiz merkez Alipaga Mahallesi,634 ada, 120 nolu parselde imar planr degigikligi konusunun mUzakeresi,
26- Orman sahalaflnrn olduou belirtildioinden dolayr, Okgu Nlahallesi, 168, 170, 171, 172ve 174 nolu adalar ile itgili imar

planr degisikli0i ve takas konusunun mUzakeresi,
27- llimiz me ez SinerMahallesi, J24A11g'12A-12D paftalarda imarplanr degilikligi konusunun mUzakeresi,
28- llimiz merkez Siner, 17.0.2 pafta, S ada,1 nolu parselde imar planr degigikiigi konusunun mUzakeresi,
29- ilimiz merkez Yrldrflm Beyaz( Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2902 ada, 1 nolu parselde imar planr degisiklidi konusunun

mUzakeresi,
30- llimiz merkez Yrldrflm Beyazrt l\4ahallesi; 18.O.2 pafta, 1512 nolu adada ve 1253 adanrn kuzeyinde imar planr

de0isiklikleri konusunun miizakeresr,
31- Kutahya'mrzrn adrnr duyurmak ve tanrtrmrnr yapmak Uzere: "Kutahya lli Trbbr Jeolojik Unsurlafl ve Halk Sa$lrgr",

"KUtahya'nrn llk Milletvekilleranden Yusuf Cemil Bey'in Kritahya Grinliikleri", "llk N4ekieplere Qocuk garktlan', "Dumluprnar Nutuilin';

KttLU

ve "Milli Yardrm Defteri" kitaplaflnrn bastlmast konusunun mUzakeresi,

Belediye Bagfanr


