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G Ü N D E M      : 

 

 1- Beldemiz Şeker Mahallesi (tapunun Sümer Mahallesinde kayıtlı) 2809 ada, 1 parselin bulunduğu  

     alanda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 2- Yenidoğan Mahallesi, 6725 ada, 10 parselin bulunduğu alanda uygulama imar planı değişikliği  

     yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 3- Himmetdede Mahallesi, 0 ada, 328 nolu parselin güneyindeki alanda uygulama imar planı değişikliği  

     yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 4-Yavuzlar Mahallesi, (tapunun Sümer Mahallesinde kayıtlı) 7777 ada, 2 nolu parselin bulunduğu alanda  

     uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 5- Şeker Mahallesi, 11071 ada, 1 parsel ve 11073 ada, 1 parsel nolu taşınmazlarda uygulama imar planı    

     değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 6- Osmangazi Mahallesi, 15840 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ile 9112 ada 1 parselin  

      batısında bulunan alanda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon  

      raporunun görüşülmesi. 

  7- Çevril Mahallesi, 155 ada, 1,2,3 nolu parsellerin bulunduğu alanda uygulama imar planı değişikliği  

      yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

  8- Uğurevler Mahallesi 16048 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda uygulama imar planı  

      değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

  9- 6698 Sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatı uyarınca hazırlanan, Kocasinan  

       Belediyesi Kişisel Verileri Koruma Komitesi İç Yönergesi ile ilgili Hukuk komisyon raporunun  

       görüşülmesi. 

 10-Mülkiyeti Belediyemize ait Himmetdede Mahallesi Eski Cami Sokak No:2 adresindeki eski düğün  

      salonunun, cami olarak kullanılmak üzere Kocasinan İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi talebinin  

      görüşülmesi. 

 11-Kahramanmaraş Türkoğlu Belediyesinin, Belediyemizle Kardeş Belediye olma talebinin görüşülmesi. 

12-Mülkiyeti Belediyemize ait Erkilet Generalemir Mahallesinde bulunan bazı parsellerin satışı için  

      Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi. 

13-Erkilet Osmangazi Mahallesi, 7806 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda uygulama imar planı  

      değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 
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