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l- |v{eclisin Açılışı.
2- 202? Aralık ayı Olağnıı ]\.{eclis"l'oplantısıniı !ıit 'i'tıtlıtlak Özgtlcrİnİn L}kıınııp O1'laıııııası.

3- Başkanlıktan Verilecek İ)neıgeler.

3_a} 53q3 Sal,ılı Betediye Kanununıın 25, Madtiçsi hüknıii u!'arınca [)eııÇtİnı

Komis1,,onuna ül,e seçilmesi.

3_b) 5393 Sal,ılı Beledi,ve Kaııuırunıııı 2ü. Madıİeşi hiikınii ıı}'anııca Bcledİl'eıııiz

Meclisinin 2ü33 1,ıiında talil yapacağı tarihin beiirlenmesi,

3_c} I}eledi1..eııiz Zahıta lı,4üdürliiğüıdc çıılış.ill 657 Sa_vılı Dı:vlel |vltııııırlırı

Kanununa tabi perscınele ?ü23 vılınıia iüeııeçek a1,1ık t'azla çalışnıa ücreıiniıı helirlgnıııesi.

3_d} 5]93 Sal,ılı Beledi1,,ıı Kaııuııunun -l9. ıııaddesiııin j. l"ıkrtısı lıükınii gerı"ği tanı

zamanlı sözl*şnıeli olaıak çalıştırıI;ıcak persırı,ıele 20?3 yılında ödenı'çek ayl'ık ı'ıel ticrelin

beliılenmesi.

3_e) ]023 Mali yılında Meclis t}aşkaıı ve Ül,elerİnc. |\,,İeclİs ve Koııİs1'oıı

toplantılanna katıldıkları hşr gün için ödeıeeek "I{ıızıır l-Iakkı" ıııiktarıııın tıelirlıınıııesi"

3_f) -(Il) Saş,ıtı }vleınur l}oş Kadru Değişikliği Cetveli" ile "tIII) §al'ılı Meıırıır l)rrlrı

Kadro Deği şi kİ iği Cetveli "nin onay lanarak geçerl i l ik kazandı rı ln,ıası,

3_g) BeIeıJiyenıiz Baııka İ-lesabı için Kaıııu l-aı,an kararı alınıı:ıası lıusrıstınrıır

görüşülmesi,

4- Komisyıınlırdın Gclen Raporlır.

,t-a} İmar, Hukuk Komisyonu Rapıırları

4_a-l} ÖIrA içiıı; Riskli ı\lan sınınnıır kuzey ve batı sınırıııda kaİan. Meıremen

(Merkez_Asarlık_Kol,unılere_tjlukent-Yahşelli) ıl-§,000.iİçekli Nazıın İnrıır Planı Revizyiınıı

ve iıavesi kapsarııında. o.Menğnıçn l\,ierİez Yerleşinıi Yenilenıe vı: §ağlıklaŞtınna Alanı"



olarak belirlenen, yaklaşık 26.5 hektar y-üzölçümüne sahip alana 1'önelik hazırlanan 1/l000

ölçekli l,.iygulama İmar Planı Değişikliğiııin görüşülmesi.

{_a_2) Biıişik 1,apı ııizaıı,ılı ıııcskuıı alanlar için: Soslal altl,apı olanakları 1'etersiz

nreskun dcıkudan oluşan 1,aklaşık 7.6 hektar 1,üzölçünıüne sahip: YahŞelli N{ahallesi l61. l62.

163 ve 164 ııı.ımaralı adalar, l45, l46. |47.148. 149. l50 r,e l5t ırıııııaralı adalar. l36. l37.

l38_ l39. l40. 14ı. 142. l43 ve l44 ntıınaralı adalar. l32. l33 lc l34 ııuıııaralı adalar ile

L,satpaşa Mahallesi, 5065. 5066. 5067. 5068. 5069. 5070, 507l . 5072. 5073 ı,e 507.| numaralı

aıJalara yönelik sosyal ve teknik alı;-,apı alanlarını arttırıcı ııitelikte ınckaıısal düzenlemeler

yap,ln.ıası amacıyla hazırlanan l/l000 tilçekli u.vgulaına inıar [)lanı DeğiŞikliğinin

görüşülmesi.

.t-a_3) Kadastral parselde ver alan kaçak ;-apılaşmaların tıldıığu alan İçİn: Kuze1" Egc

Oto5.tılu,ııun batısında 1;er alan. Yahşelli \{ahallesi. 197 ada ııuıııaralı kadastral Parseller
iizerintie bulunan şe soİı.a! alıl,apı olaııakları 1,etersiz sağlıksız hir ıııc'skun dokudan oluŞaıı

1.aklaşık 8.] lıektar 1,üzölçiinıüne sahip alanda. bu alaııların 1,cnİden dtizenlenerek

saglı(laştırılnıası u*u.,,rlu lıazırlanaıı lll000 ölçekli Ul,gulaına İnıar Planı'nın görüŞiilııesi,

5_ Meclis Ül,eleri Taraflndaıı Verilecek Önergelerin görüşülnıesi.

6- I)ilek ve l'eınenııiler.
7_.l.cıplantı1..a Katılınay,an Meclis (l_v_elcrinin Mazeretlerinin Göriişiilıııcsi.
8_ Celecek ivleclis Toplantısıııııı (lüıı ve Saatinin Belirlenmesi.


