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2020 YIL| AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖzerrBni
karar Tarihi

BelediyeMeclisi,Be|ediyeMeclisBaşkanVekiliAdem

şilİ', ffi|;:'ü:,51}i #}ll"J,'r;,Tijin#,i,i:,*':-Y::H',,9:}*iJ*:ir:.'lş::lr:İlg;;İ s3l"e1! " oiaıoğioao le.şemue gtınıısaat1 1:00'de BelediYe ToPlantıSalonu toplanıIdı. isim okunınak üiere imza karşı|ığı fapııan yoklamada:"ü;:ffij;ffi#'rl,,'oljffiİİİİ
katıldığı sörüldü.
Belediye Başkanlığınca Belediye Meclisine havale edi|en,
Belediyeler Birliğine i.iye olunması. tüzüğüırün kabulü ve iiye

lınesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

gündem dışı Strateji ve
seçimi ile ilgili koııunun

Geliştirme Mtidür!üğünüı
güııdeıniıı son nraddesiı-ıden

havaleli evrakı köafJ
sonra gündeme alınarak

l0.07.2020 tarih ve 4 sayılı i-u. korisy

ffilşllt#:itrlİ:[;t;;li[K}:, 1i:İ}il üZ, 
^?:T_!:!^:'"iT_i:T:_5:l':.::T,_'.L"k,",",-B;kk;İ_Üİ* 

Atöıyesi vs.,, işyeri oıarakkullanıllYor olması nedeni ile Naci TURFAL' a ait 385 ada, lO nolu parselin zemin katı için ,,Ticaret*r;,;";#H::l ;;r.;'iila".ffiimar Kanunu,03107l20l7 tarih ve 30l13 sayılı Planlı Alanlar'i-u. Y;;;i."ılgı, ilgili Plan Htıtumıe.; ve ilgili mevzuata göre

§İİ|.]}}:HXT#:İj:liğ;Jlİollr* 
görüImüŞtür," denildiğinden Belediye Mecıisince yapııan işaretıi oyıamada imar komisyon kararının

06l0812020

10.0.7.2020tarilıve5saılıimarkonıisvoırkararınasore
Talebi" İmar komisYonumuzca oy uırılgl iıe ,ygİn görülmemiştir." deııildig;no.n Belediye ırı""ılri*" yapıla'ı işaretii oylamada iııarkom isyoı-ı kararırı ııı oyb irl iğiyle kabu l i.i ne karar veri ldi.

06l08l2020 l0.07.2020tarihve6sayılıimarkonıisyonkararınagöre

İlffil.İHl3i"İ3lu,#"l'l"l;1,l.,ili,işllıi,-T**,j,Yll:",i]r:r!-'_".:,::ry, r.;'ü;.kJ;i ), sosyaı ve Teknik Aıtyapıalanlarını dengelemek için 2 no.Iu parselin l33 m2'lik kısmının ise yeşil alana i,ıntışttirııı-esi ne..u, iu/;,i"#1r;;o'İ,E'Ö, ilrilimar Planı değiŞikliği teklifimizin karara bağlanmak üzere Balıkesir ntıyhkşehir Belediye Meclisine gtına".ıı."rine, .,_Belediye 
hizmet alanı,Park alanı, Teknik alt YaPı alanl (Jeotermal Isı Merkezi) ve yeşil alan lejantı verilmesine yönelik naZ,rıİnln l/1000 ölçekli Uygulama imarPlanı DeğiŞikliği teklifimizin de, l/5000 ölÇekli Nazım İmar..Plani_Değişikliği onaylandıktan sonra uygun olduğuna, bu kapsamdaonaYlanarak Balıkesir BüYükŞehir Belediye Başkanlığına gönderilmesi konıİsunda"imar komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.,"denildiğinden imar KomisYonumuzun kararı doğrultusunaa: ızıooo ö|çekli uygulama iıııar planı değişikliğinin oııaylaıımasına, l/5000 ölçekliNazım İmar Planı değiŞikliğinin Balıkesir Btiyıikşehir Belediye 

'nakunı",ğrru 
gna.iiı.esinJ'ı/ıooo <ııçetli uygulama imar planıDeğiŞikliğinin BüYükŞehir BelediYe Meclisinin 1/5000 ölçekli Nazım-imar-planİnı oııaylanasındaıı sonra geçerli olduğuna, BelediyeMeclisince yapılaıı işaretli oylanrada imar koıııisyon kararıııın oybirliğiyle kabulüne karar verildi.
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06/08l2020 2020l17 10'07'2020tarihve5Ş1llıimarkoınis,on.,ku|1|'lagöre "ilçemiz,Kurtuluşmahallesi, l07_adagenelindeyapılmasıplanlananl/5000ölçekli
X.:jil,]F:{*l*'"#,'ŞJ,,1,,"n "Jl'"L?lÇekli 

UYğuı"" i'-- planı degii;tiü# 
".* «*,,,iĞj.uui).i";.,.1",u, o."rj",mamtş oımasıveriımiştir " deniıdiğind"o B"ü".ıiy" ,;,,:H:',H,,}',Tİ[T, ,ffiHil ,lŞ-ŞŞx*kl}1T§}fJlHİ,.,ıljP,I#,.fl 

.iıe 
karar
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i,f;Fil:#L,iölıl §tık rrQoff*i:l 
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'J --- v'grgı\ UwrvulYğ İ'aŞKanImıztn Yanl sıra, Belediye ıı""t.Üv"l;;;;,"
2-Bülent ATA'nın asil üye olarak,
3-Tufan GÜRLEK'in yedek üye olarak,

seçilmesinin CHP grubu meclis üyelerinden Fikret KAVAKLI, Asım cÖ«sİı ıAN, Mehmet ÇETiN, Barış UMN ve ZekiAyAN,nın2o2oYılıAölıctnco.^UKSIDAN,MehmetçıriN,BarışUMNveZeki 1\ IAN'nl
111x J,htİi,,,İ:,l;: s ll
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