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Belediye Meclisimiz 5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden agagtdaki gtindem maddelerini
gorugmek uzere 4.donem, s.olagan Meclis toplantrsrnr 0210512017 Sah gtinu saat 18.30'da Belediye KUltUr Sarayl
Meclis Salonunda yapacakhr.
Meclis Uyelerine ve Sayrn Halktmtza duyurulur.

GUNDEM

/

1-Belediyemiz 2016 Mali Yrh ldare ve Kesin Hesaplan konusunun mUzakeresi,

l

2-Mulkiyeti Belediyemize ait olan llimiz Siner Mahallesi, 44 ada, parsel numaralt, 7.111,00 m2 yuzolgi.rmlii,
arsa vaslfll, me/i imar planrnda "egitim alanl'olan tagrnmaztn Milli Elitim Bakanltgt Temel EEitim Genel MUdUrlugu
adrna tahsis edilmesi ve yetki verilmesi konusunun mtizakeresi,
3-llimiz merkez lnkoy Mahallesi 31OO-3102 parsel numaralr tagtnmazlann kamulagttnlmast iglemlerinin 6'ncl 5
yrlhk Kamulagtrrma Programtntn 2017 ytlt dilimine ilave edilmesi konusunun mtrzakeresi,
4- Belediye Bagkantmtz Kamil SARAQOGLU'nun yurt drgr gdrevlendirmesi konusunun mtlzakeresi,
5- Kultur ve Sosyal lgler MUdUr V. Mehmet ZENCI'nin yurt drgr gorevlendirmesi konusunun muzakeresi,
6- 2017 y t igerisinde altmr planlanan 1 Adet Kamyonetin, 2017 Yrh Tagtt Cetveline ilave edilmesi konusunun
mUzakeresi,

7-llimiz merkez Perli Mahallesi, 21.R.1, 2'l.R.ll, 21.R.lll paftalarda, Katt Attk Bertaraf Tesisleri Alantna plan notu
eklenmesi ile ilgili imar plan I de!igikli!i konusunun mUzakeresi,
8-Mevzii imar plant yaprmrna dair 0n izin verilen, Hacrazizler Mahallesi, 2618 ada,206 no.lu parsel alantntn,
2617, 2618 ve 2619 no.lu adalar bOlgesinde yaprlmakta olan, imar planr yaptmt gahgmastna dahil edilmesi konusunun
mUzakeresi,

9-llimiz merkez DSI Sulama Alanlannrn iptali igin Kamu Yaran Karanntn altnmast konusunun m0zakeresi,
loJlimiz merkez Alayunt Mahallesi 3309 ada, 14 (92) no.lu parsel alanryla ilgili imar plant degigikligi konusunun
milzakeresi,
1 lJlimiz merkez Etraftgehir Agagkoy Mahallesi, O ada, 435 no.lu parsel alanrnda ilave - mevzii imar plant yaptmt
konusunun mUzakeresi,

12-llimiz merkez Ytldtnm Beyaztt Maha esi, 18.O. 1 pafta, 2656 ada, 1 no.lu parsel alanrnda imar planr
deoisikli0i konusunun mUzakeresi,

13-llimiz merkez Okgu Mahallesi,

I

pafta, 2SZ ada, z parsel bolgesinde imar planl degigikligi konusunun

mUzakeresi,

14-llimiz merkez BOlcek Mahallesi, 21K1 pafta,67 ada, 19 parsel alanrnda imar planr deoigikligi konusunun
mUzakeresi,

1S-llimiz merkez Lala Huseyin Paga Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada,251 parsel bOlgesinde imar plant
degigikli0i, konusunun muzakeresi,

'16-llimiz merkez Evliya gelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 140 parsel alantnda imar ptanr
deoigiktigi
.konusunun
mUzakeresi,
17-llimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 134 patta, 770 ada,72 parsel alanrnda imar ptant degigikligi konusunun
mUzakeresi,

18-llimiz merkez Siner Mahallesi, 1702 pafta,5 ada,

3 parsel alantnda imar plant degigiklioi

konusunun

mUzakeresi,

19-llimiz merkez Enne Mahallesi, 5OK1C pafta, 191 ada, 1 parsel alantnda imar plant degigikligi konusunun
mUzakeresi,

20-llimiz merkez Bolcek Mahallesi, 20.1.1 pafta, 152 ada,2 parsel bolgesinde Betediye Mectisinin 07.03.2017
tarih ve 84 saylll karart ile onaylanan 27'19 no.lu imar plant degigikligine askt suresi igerisinde gelen itiraztn
degerlendirilmesi konusunun muzakeresi,
21-llimiz merkez Enne Mahallesi,
mUzakeresi,

50Kl8 pafta,

1'19 ada,

2 parsel alantnda imar plant degigikligi

konusunun

22Jlimiz merkez Parmakoren ve lnk6y Mahallelerinde yol alanlan duzenlenmesine iligkin imar plant yaptmt

konusunun mUzakeresi,

23-llimiz merkez Enne Mahallesi, 231 ada,2 parselde mevzii imar plant 6n izini talebi konusunun muzakeresi,

