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Belediye Meclisi Beıediye ve Meclis Başkını DRSADIK.DoĞRUER Başkınhğındı :

üvelerden: Hıkın Ertıne, ,,ir""ir",İ."riı"n x"rt ı,z"ı.i örçr.Jrr."n Ateş,]vlahmut,Şahan,B€bire

Tanır,Tuncay Kahn,Ahmet ı"".ilfir.iir-'öu-i,*rr"rrn irıoraorrn Pamukçu,Sadık Arız,Bayrım Yılmaz ın

iştikakryla Toplındı' 
konu;kırır özeti

l_Yapılan oylama_ sonucu İimir ili lunrk i\esi Poyracık mahallesi 0 ada 4808 parsel ve yalıın

çevresine ilişkin Imar p".ii"eişıiıü-li 
-i,.". 

ı.o-ı.yoruna havalesi mevcut üyenin oy Birlğ
ile kabul edildi.
2- Yaprlan oylama sonucu Mütkiyeti Hazine adma kayıtlı yayakent mh,1l9 ada 1 parsel

iizerinde geçici köpek t"ı.rİ ," 
-."n-rtiıitasyon 

ünitesi kurulmaiı amacr ile Belediyemiz tıhsis

işlemlerinin başlahlara\ #"l'ty. ;;şk";"Dr.Sadık D6ĞRUER e Tesisin kurulmasr,Tahsis

;i;;i;;i;,il ımza yetı.ilerinıi verıinesi mevcut üyesin oybirilği itetabulcdildi

3_yaprlan oylama sonucu- t'rc"_J- ro."ı.i urn.,"çoı. Amaçıi saıon yıprmında Gayri

-"-"i"ı-ı*ı" i ıte ve satrn alrnmasr me"cut üyenin oy birliği ile kabul edildi

4_yapılan oylama sonucu sJJiy"; t"şrnır hizmetıeri Ğpsamında kullanrlmak izere 2 Adet

aracm izmir il Sağlık -tıoiit"tİİı-"o ırİt" oıo.ul. al nmis, mevcut üYenin oYbirliği ile kabul

edildi
S-yapılanoylaınasonucuBelediyeniz,sağlıkhizmetlerikapsamındakullanrlmakiizereladet
,r'r.l" İl .rğ1,1. müdürlüğünden hibe oüaraİ alrnması oy birüği ile kabul cdidi 

.

6_Yapılan oylama sonucu ir_i. xr"rt Tarıma »ayaıı İntıiıs Bitkisel Üretim (Tohum, l,ide,

Trbbi ve Aromatik Bitki Vb:ro;;Je Sanayi Bölgtsi katııım oybirliği ile kabul edildi,

7_Yapılan oylama sonucu 
";6;0 

i Bütçesi Birimler arası ödenek aktarımı mevcut üyenin oy

çokluğu ile kabul edildi.

Me ve elediye Katip
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Bet€diye Ivlecıisi Belediye v€ M€clıs BaşkınıDR,SAJ)IK DoĞRUER Başkanlığındı :

üvelerden: Hıkan Ertıne. üı;;;';;";,E;rltah Kartıl,Zeki- 
-b,ço,,ır"on 

Ateş,Mıhmut,Şahan,Behire

Tanır,Tuncay Kılın,Ahmet ırr"i;,il";;,b";i,il;;rrn yıo,aoon Pamukçu,Sadık Araz.Bayram Yılmaz ın

istikakryla Toplandı.
Konu;Karar Özeti

l.Yapılanoylama§onucuİzmirilikrn*ilçesiPoyracrkmahallesiOada4808parselveyaı§n
çevresine ilişkin Imar pır"r;Öşikıit"t",i,_r. tJ_ı.v"nuna havılesi mevcut üyenin oy Birliği

rffi,ri",jtyhma sonucu Mülkiyeti Hazine_a$ına kıvıttı yayakent _ph,,|9.ada 
1 pırseı

üzerinde geçici k6pek bJ; 
";-;;-;;tıttasyon 

ünitesi kuruıınası-ımıcı ile Belediyemiz tahsis

islemlerinin bışlıtılarak, #";-tr Brşk 
"r"Dr.Sadık 

DOĞRUER e Tesisin kurulmısı,Tıhsis

ffiffiffi #i;;;ktü";; veriimesi mevcut üyesin oybirilği ile kabul edildi

3_yaprlan oyıama sonucu-'i'ı-ö;-Kö;;i.i ır"n."ço* Amuçıi snıon yapıınında Gayri

menkullerin hibe ve satın alınması mevcut üyenin oy birliği ile kabul ed_ild_i

4_yapılan oylana sonucu 
j.ft**; r*r. nirm"u"ri üpsamrnda kullanrlmak iizere 2 Adet

ıracın i,mir il Sağlık _ü;;ıĞ;;;o nin" oı".at aürnmisı mevcut üyenin oybirliği ile kıbul

!ljrjı;o* oylama sonucu Belediyemiz, sağJık_ hizmetteri kapsımında kullanılmak üzere l adet

aracın İt sağlık müdürlüglinden hibe olarak ahnması oy birliği ile kabul cdidi ., ,,

6_yaprlan oylama sonucu lr_i. xro,ı. Tanma Dayaiı ihtiias Bitkisel Üretim (Tohum, Fide,

Tıbbi ve Aronatik Bitki vb.;ÖİgJ. 
-s"""İı 

Bolgtsi tanım oybirli$ ile kabut edildi'

7_Yap an oylama sonucu;ffi h; Bütç".i"Bi.i.-ı.. arasl ödenek uktu.rm, mevcut üyenin oy

çokluğu ile kıbul edildi,

I(NIK BELED iyn ıvrrccı,isixix 02 -|2.2020

Hakan Ertane
v

Dr.Sadık DOĞ
iy

Katip
Mahm

/a


