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KOTAHYA BELEDiYE BAgKANLIGiINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden agagrdaki gundem maddelerini
goruimek Uzere 2.donem, 5.olagan meclis toplantrsrnr 0510512015 Sal gunu Saat 18.30' da Belediye KUltUr Sarayr Meclis
Salonunda yapacaktrr.

Meclis Uyelerine ve Sayrn Halkrmrza duyurulur.
Bilgilendirme:
5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 2. frkrasrna istinaden yaprlan gdrevlendirmenin Meclisin bilgisine

sunulmasr.
GUNDEM /
1-Belediyemiz 2014 Mali Yrlr ldare ve Kesin Hesaplan konusunun mtrzakeresi,
2-0yesi oldugumuz Ege Belediyeler Birli0inden istifa edilmesi konusunun m[izakeresi,
3-Halk Ekmek BUfelerine ait yer/yon degigikligi ve satrg bufelerinin yenilenmesi talebi konusunun mUzakeresi,
4-llimiz merkez Borekgiler Mahallesi, 'l9.M.lV pafta (57 pafta),348 ada 1 ve 2 parsel numarah lagrnmazlafln

kamulagtrrma iglemlerinin 6ncr 5 yrlhk imar programrnrn 20'15 yrI dilimine ilave edilmesi konusunun mUzakeresi,
s-llimiz merkez Yrldrflm Beyazrt Mahallesi 73 pafta 309 ada 1 parsel numaralr tagrnmazrn kamulagtrnlmasr

iglemlerinin 6 ncr 5 yrlhk imar programrnrn 2015 yrlr dilimine ilave edilmesi konusunun muzakeresi,
6-lll. sayrh dolu kadro degigiklik cetveli konusunun mUzakeresi,
7-Belediye Meclisi'nin 0110412015 tarih ve 150 sayr| karanyla Aragtrrma ve Tanrtrm Komisyonu'na havale edilen

9ehrimizde sonradan mahalle stattlsune gegmig yerlegim yerlerinde bulunan cadde ve sokak isimleri verilmesi ve
Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Sehit Cengiz ERKUL isminin bagka bir mahalleye verilmesi talebinin mirzakeresi,

8-Kultur ve Sosyal lgler MUdUrlugu'nun fonksiyonel yaprsrndaki gegitlilik nedeniyle 2015 yrlna ait performans
programrnda yer alan gostergelerin revize edilmesi konusunun mtJzakeresi,

9- KUltur ve Sosyal lgler MUdUrlUgo BUtge igi Sosyal ve lktisadi lgletmesine baolr Sosyal Tesisler Restoran'a ait fiyat
tarifesinde Universite ogrencilerine yonelik o/020 oranrnda indirim uygulanmasr konusunun miizakeresi,

1o-Belediye Meclisimizin 03.03.2015 tarih ve 101 sayrh karanyla, GoynokOren KOyO, 124 ada,400 nolu parsele
mevzii nazrm ve uygulama imar planr yaprmr igin verilen 6n iznin iptal edilmesi konusunun mUzakeresi,

11-llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi, 130 pafta, (758, 763) 2960, 4330, 4331,4332 ve 4333 nolu adatarda,
imar planr degigikligi konusunun muzakeresi,

12-llimiz merkez Hacazizle( Mahallesi, J24A11B3A ve J24A11B3D paftalarda, 01000 lik Qelik Boru Ana lgme suyu
GUzergahrnrn gegtigi bolgede imar planr degigikligi yaprmr konusunun muzakeresi,

13-llimiz merkez Yrldrnm Beyazrt Mahallesi; '18.O.4 pafta, 1120 ada doousunda park sahasrnda ve 91 pafta, 531 ada
da yol alanrnda trafo sahalannrn duzenlenmesine yonelik imar planr deoigiklikleri konusunun mUzakeresi,

14-llimiz merkez Siner Mahallesi, 15.0.2 pafta, 263 ada, 12 nolu parsel alanrnda imar planr degisiklioi konusunun
muzakeresi,

15-llimiz merkez Alayunt Mahallesi J-24-a-13-a paftada imar planr yaprmr 6n izni konusunun milzakeresi,
16-llimiz merkez Salca Mahallesi 2371-2372-2373 parseller uzerinde bulunan sahipsiz hayvan bakrmevinin

kuzeyinde ilave tesislerin yaprmr 0n izni konusunun mozakeresi,
17-llimiz merkez Parmakoren Mahallesi Yeni yaprlacak olan gevre yolunun kuzey kesimindeki Ceza lnfaz Kurumu

alanrnrn kuzey dogusuna Ceza lnfaz Kurumu Lojmanr ve Sosyal tesisleri yaprmrna yonelik ilave mevzi imar planr yaprmr on
izni konusunun muzakeresi,

18-llimiz merkez lnkoy Mahallesi, 23.M.lV pafta, 156 ada, 3-4-5-6 parsellerde imar planr degigikligi konusunun
mUzakeresi,

1g-llimiz merkez Andrz Mahallesi, 107 ada, 1'l nolu parsel alanlnda imar planr dllzenlenmesi konusunun
muzakeresi,

2o-llimiz merkez lnkoy Mahallesi, 23.M.1-23.M.4 pafta, 159 ada, 3 nolu parselde imar planr dedi9ikligi konusunun
muzakeresi,

21-llimiz merkez Andrz ve Kirazprnar Mahalleleri, Dumluprnar Universitesi kargrsrnda, oniversite gerhi kaldrnlan
parsellerde imar planr duzenlenmesi konusunun mirzakeresi,

22-Belediye Meclisimizin 0310212015 latih ve 74 sayrlr karanyla Kuguk Sanayi Sitesi Alanr olarak 0n izin verilen,
lnkoy Mahallesi kuzeyindeki alanda ll Grda, Tanm ve Hayvancrhk Mudurl0gu'nun gorugune gore Kamu Yaran Karan altnmasr
konusunun muzakeresi,

23-llimiz merkez Lala Hoseyin Paga Mahallesi, 42 pafla, 2250 ada, 10 parsel bolgesinde imar planr degigikligi
konusunun muzakeresi,

24llimiz me.kez Sultanbagr-Aydogdu Mahallesi, Radar Yolu bolgesinde ilave imar planr yaprmr konusunun
muzakeresi,

2s-llimiz merkez Meydan Mahallesi ,20.M.2 pafia, 1679 ada, 92 parsel bolgesinde imar plant degigikligi konusunun
mUzakeresi,

26-llimiz merkez Okgu Mahallesi, 21.J.2 pafta, 49 ada, 1 parsel bolgesinde imar planr degigikligi konusunun
muzakeresi,

27-llimiz metkez Alipaga Mahallesi, I pafta, 65 adada Belediye Meclisimizin 02.O9.2014 tarih, 293 sayrlr karafl ite
onaylanan 2431 nolu imar plant degigikliginde dUzenleme yaptlmast konusunun mUzakeresj,

28-Belediye Meclisimizin 0'l .03.2013 tarih ve 1 10 sayrh Karan ile onaylanan ilave imar planrntn Bolcek Mahallesi, 1 1

patla,2726 parsel alanryla ilgili krsmtnda d0zenleme yaptlmast konusunun mUzakeresi,
29-llimiz merkez lnkoy Mahallesi,2E pafta, 5062 nolu parselin kuzeyindeki bOlgede imar

mUzakeresi, ¨
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degigikligi konusunun


