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Belediye Mec‖ simiz 5393 sayllI Belediye Kanunu'nun

画zere 4 dOnem, 4 olaoan Mec‖ s tOplantlsin1 04/04/2017 Sall

yapacakt「

Meclis Uyeler ne ve sayln Halklmlza duyurulur

Bilgilendirme:
'1-5393 Saylll Belediye Kanunu'nun 25.maddesine istinaden olugturulan Denetim Komisyonu'nun raporunun, Belediye

N4eclisa Qalrgma Y6netmeli0i'nin 22.maddesi " Komisyon denetim raporunu Mad Ayt sonuna kadar Meclis Bagka tAna sunar. Bagkan
Nisan ayt meclis toplantsnda denelim raporunu okutmak suretiyte mectise bitgi venr" hiikm0 gereOince Meclisin bilgisine sunulmasr,

GUNDEM   ′
1  5393 Say‖ I Belediye Kanunu'nun 56 maddesi gereoince, Belediyemiz 2016 Y I

muzakeresl,

2. 5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 33.maddesi gereoince, Belediye Encitmen Uyelerinin segimi konusu, (3 riye) (gdrev
suresi 1 yrl) (gizli oylama),

3. 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gereOince, Plan ve Bi.itge Komisyonu Uyeleri segimi konusu, (gorev sLjresi
1 yrl) (en az 3 Llye, en fazla 5 r.iye),

4 5393 Saylll Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereOince lmar ve Bayrndrrlrk Komisyonu Uyeleri segimi konusu,(g6rev si.jresi
1 yrl), (en az 3 iiye, en fazla 5 itye),

5 5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gerelince Ara$trrma ve Tanrlrm Komisyonu Uyeleri segimi konusu, (g6rev
siiresi 1 yrl), (en az 3, en fazla 5 rlye),

6. 5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gerelince Tarih ve K0ltrir Komisyonu Uyeleri segimi konusu,(gdrev suresi
1 yrl), (en az 3, en fazla 5 riye),

7 5393 SaytI Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gere$ince Saglrk ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Uyeleri segimi konusu
(gdrev sriresi 1 yrl), (en az 3, en fazla 5 riye),

8. N.'lLllkiyeti Belediyemize ait olan ilimrz Nilecidiye [.4ahallesi . 31 ada. 2 parset numaralr, 44,76 m2 yi]zdlg0mlii ,'qe9me ve
gamagrrhane" vasrflr ta$lnmazln Yakup QavuS (Qelebi-BtllbriD lvlescidinde yaprlmasr planlanan restorasyon projesi

kapsamlnda degerlendirilebilmesi igin Vakrflar Bdlge MUd!:r[iOune bedelsiz devri konusunun mozakeresi.
9 lhtiyaq sahibi ailelerimizin gocuklarna 2017 ylr:,da yaprlacak giyim yardrmlarnrn bir krsmrnrn okul kryafeti olmasr

konusunun muzakeresi.
'10 ilimiz merkez Bdlcek Mahallesi 22 pafta, 41 70 parselde bulunan dr.]kk6nrn On ve yan bahgesinin kulanrlabitmesi igin on

kapaima talepleri konusunun mLizakeresi,
11. Ilimiz merkez Zafertepe Mahallesi '16P1 pafta, 11'1 ada, 4 parselde bulunan drikkanrn dn ve yan bahgesinin kullanrlabitmesi

rgrn dn kapalma talepleri konusunun mUzakeresi,
'12. llimiz merkez Yrldrrrm Beyazrt Mahallesi, 95 pafta, 591 ada, 174 no.lu parsel atanrnda imar planr deOigikliOi konusunun

mtizakeresi,
13. llimiz merkez Siner l\4ahallesi, 17.O.2 pafta,32 ada, '1 no.lu parsel alanrnda imar planr deoigiktigi konusunun m0zakeresa,
14. llimiz merkez Bdlcek Mahallesi, 21K3 pafta. 271 ada, 1 parsel alanrnda imar ptanr deoisikiiOi konusunun milzakeresi,
15. ilimiz merkez OkQu lvlahallesi, 21J1 pafta,6 ada, 2 parsel alanrnda imar plani oegigitrigi ko-nusunun mrlzakeresi,
'16. llimiz merkez cedit Mahallesi.36 pafta, 157 ada, '151 parsel alanrnda Belediye NLclisi;in 02.02.2017 tadh ve 44 sayrtr karal

'ile onaylanan 2698 no.lu imar planr de0igikligine askr sLlresi iQerisinde gelen itiraztn degerlendirilmesi konusunun
mUzakeresi.

'17. llimiz merkez BdrekQiler lvlahallesi, ST pafta,331 ada, 1O-2Oparsel alanrnda imar planr deoisikligi konusunun mLjzakeresi,
'18. llimiz merkez Yoncalr Mahallesi, soKlA pafta, 184 ada, 18-1b-20 parset atanrnda imar plair degigikligi konusunun

m[]zakeresi,
19. llimiz merkez Okqu N4ahallesi, J23bogb3cpafta,3729ada,19 parsel g0neyinde imarplanlaflnrn iptat edilmesi konusunun

mLlzakeresi,
ilimizmerkez Enne l\,{ahallesi,50KlB pafta, 1'lg ada.2 parsel alanrnda imarplanr deojgikliOi konusunun mrizakeresi,
ilimiz merkez Seydikoy K6yij 124-d-23-a-1 pafra,'t01 ada; 370 parselde fisanssr; GUrieg Enerjisi kurulmasr konusunun
mrlzakeresi.
ilimiz merkez ParmakOren lvlahallesi 3468 ada, 26 parsel alanrnda lmar Planr degiqikligi konusunun milzakeresr,
ilimiz merkez Dumluprnar Universitesr Merkez Kampusii ile lnkoy lvlahallesi Toplu konirt Alantan arasrndaki bdlgede Bota!
Dogalgaz Boru Hattr ve Alanlan ile ilgiti lmar Planr ve degigikhkleri konusunun muzakeresi.
llimiz merkez GUveggi N.4ahallesi 3774 ada, '1 parsel, alanrnrn bulundu$u bdtgede lmar ptanr deOi$iklioi konusunun
mUzakeresi,
llimiz merkez lnkdy N,lahallesi, o ada, 5401 parsel b6lgesinde, imar planr deoigikligi konusunun mrjzakeresi.
llimizin muhtelif yerlerinde bulunan isimsiz parklara isim verilmesi konusunun mtizakeresi.

20.maddesine istinaden aqagrdaki gUndem maddelerini gdritlmek
gilnti Saat '18.30' da Belediye Ki. tiir Sarayr l!4eclis Salonunda

Faaliyet raporunun okunmast ve
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