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Saray Mahallesi 5 ada, 9 parsel

alanrnda imar planr konusunun mtizakeresr.
I I parselde imar planr de[igikli[i konusunun

- 3070 parseller ve 347 ada, I parselde imar planr defiiqikii$
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Belediye Meclisimiz;5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aga[rdaki giindem
maddelerini g<irtigmek tizere 5. D<inem, 1. Ola[an meclis toplantrsrnr 04.01 .2023 Qarqamba gtinti, saat
7J.30'da, Gaybiefendi Mahallesi, Atati.irk Bulvarr, Yeni Belediye Hizmet Binasr, Meclis Salonunda
yapacaktrr.

Meclis Uyelerimize ve kattlmak isteyen Hemgehrilerimize saygryla duyurulur.

cUNnnu nn.lnnnr,rRi I
1-5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gere[ince Denetim Komisyonuna gizli oyla en az

iig, en gok beg tiye segiminin yaprlmasr konusunun mtizakeresi.
2'2023 yrh sdzlegmeli personel iicretlerinin tespiti konusunun mtizakeresi.
3-ilimizde kurulmast planlanan Elektronik Denetleme Sistemi kurulumunun finansmanrnrn

sallanmasr amactyla iller Bankasrndan veya iller Bankasrndan ahnacak teminat mektubuyla kamu/ozel
bankalardan ya da gayrimenkul kargrh[r kamu/cizel bankalardan 5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 68/e
maddesi gere[ince kredi kullarulmasr igin Belediye Bagkam Prof. Dr. Alim I$IK'a yetki verilmesi
konusunun mtizakeresi.
' 4-ilimizde gehir igi yolcu tagrmacrhfirnda faaliyet g6,steren, Denetimli Ozel Halk Otobiislerine 2023
yrh igin gelir deste[i verilmesi konusunun mtizakeresi.

s.ilimiz muhtelif mahallelerinde bulunan 4 adetparka isim verilmesi konusunun mtizakeresi.
6-Belediye Meclisi'nin 07.12.2022 tarih ve 416 sayrh kararr ile Aragtrrma, Geliqtirme ve Tarutrm

Komisyonu'na havale edilen gehrimizin muhtelif mahallelerinde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim
verilmesi konusunun mtzakeresi.

7'2023 Mali Yrh Biitgesinin taqrt cetvelinde olmayry, 2023 yrh igerisinde ahnacak olan 1 adet
camltvan aracln 2023 yfi taqrt cetveline ilave edilmesi konusunun miizakeresi. . ,

' S-ilimiz merkez Yrldrrrm BeyazfiMahallesi, 18.0.4 pafta, 2677 ada,1 parselde bulunan di.ikkanrn'6n
ve yan bahgesinin kullanrlabilmesi igin <in kapatma talepleri konusunun miizakeresi.

g-Atattirk Bulvanna cepheli parsellerin batr kesimde bulunan diikk6nlarrn cin bahgelerihin
kullanrlabilmesi igin imar ve Bayrndrrhk komisyonuna havale edilmesi konusunun mtizakeresi.

l0-Ilimiz merkez Alipaga Mahallesi, 5 pafta, 638 ada, 171 parselde bulunan dtikkdnrn dn ve yan
bahgesinin kullanrlabilmesi igin cin kapatma taleplerinin imar ve Bayrndrr|k Komisyonuna havalesi
konusunun miizakeresi.

tt- ilimiz merkez Bdlcek Mahallesi 21.L.4 pafta, 3954 ada,2 parselde bulunan dtikkanrnrn on ve yan
bahgesinin kullanrlabilmesi igin cin kapatma taleplerinin imar ve Bayrndrrfik Komisyonuna havaiesi
konusunun mi.izakeresi.

l2-rlimiz merkez Gaybiefedi Mahallesi, 4405 ada,4-s-6-7 parsel alanlannda imar planr de[igikli[i
konusunun mtizakeresi.

l3-ilimiz merkez Parmakcjren Mahallesi, 4128 ada, 1 parsel alanrnda imar planr de[iqikligi
konusunun miizakeresi.

l4-Ilimiz merkez Andrz Mahallesi 153 ada, 6 parsel
lS-ilimiz merkez Akkent Mahallesi 4581 ada,

mtizakeresi.
16-ilimiz merkez Siner Mahallesi 3392

konusunun miizakeresi.
17-ilimiz merkez alarunda imar planr depiqikli[i konusunun

Imtizakeresi.
' l8-ilimiz merkez Enne Mahallesi 261 ad,a,29l parsel
alanr imar planr yaprmr konusunun mUzakeresi.

alanrna yol ballantrsr sa[lanmasrna y6nelik yol

l9-Ilimiz merkez Yoncah Mahallesi J23b02blc pafta, 335
defiigiklifiine iligkin Belediye Meclisinin 07.07.2021tarih ve 215
talebi konusunun miizakeresi.

2}-Ilimiz merkez Geven Mahallesi 133 ada, 1

yaplml konusunun mtizakeresi.

ada, 18 parsel alarunda yaprlan
sayrh kararrnda gegen strenin

parsel alarurun 48.360 m'zsi bi.iytiklii[tinde

imar planr
uzatrlnlasr

imar planr

L/2

@



Gb)
T.C.

xUreuye, srr,Bniyn nngxlNr,rGr
vr scr-is ropLANTrsr cUNoBrr il.n Nt

(tk, Gil
\ !> unesco
rl<<(n/kn e.bd

I

2l-Ilimiz merkez Parmakdren Mahallesi, Balprnar Nekropoltine yrinelik Koruma Amagh imar Planr
Yaprmr konusunun miizakeresi.

22-Ilimiz merkez Parmakciren Mahallesi, Bdliikah Nekropoltine ydnelik Koruma Amagh imar Planr
Yaprmr konusunun mtizakeresi.

23-ilimiz merkez Gtiveggi Mahallesi 3783 ada,2 parsel alarun gtineyindeki tescil harici alanda imar
planr yaprm konusunun miizakeresi.

Z4-Ilimiz merkez Yrldrrrm Beyant Mahallesi, 804 adada yer alan, Belediye Hizmet Alam (Bdlge
Otoparkr) ile ilgili imar planr de[igikli[i konusunun mtizakeresi.

2l-Ilimiz merkez 30 A[ustos Mahallesi 586 ada, 19 parsel imar
mtizakeresi.

26-Ilimiz merkez Siner Mahallesi 38 ada,6 parsel imar planr de[igikli
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