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T.IRİHİ:01.09.20l5 KARAR NO:36
Başkanlığında :Belediye Meclisi Belediye ve Meclis Başkanı DR.SADIK DoĞRUER

üvebrden: ııi inıAN,CEııALETT|N YıLDlz, iLYAs ŞAHAN, AH ET Aç|KGöZ,HASAN KoçLuLAR , usTAFA sEzclıü, lBRAHi
AiTAş, slBEL KoCAZEYBEK, uZAFFER coşKuıü, HAYR|YE KAYA ,llrEHllET Klzll ,AH ET Y|LDlz
si]üA]ü YlL]ıAz,Tu]ücAY çAL|şKAN ,HALIL ç^NKAYA ın iştikıkıyla Topıandı,

Konu;Karar Özeti

l_Yapılan oylama sonucu İzmir Büyü§ehir Belediyesince hibe olarak verilen araçların kabulü oy birliği
ile lfubul ediıdi.

2_Yapılın oylıma sonucu İIçemiz de 109 ada 2 parsel in imar tıdilıtı oy birliği ile kabul edildi.
3_Yıpılan oylamı sonucu 109 ıdı 4 parselin satın ılmı ,kımulıştırma ve takası oy birliği ile kıbul edildi.
ıt-yapılın oyıımı sonucu imar pıanr dahiıindeki yoı fızlasr yerlerın satııması yetkisinin Belediye

encümenine verilmesi oy birliği ile kıbul edildi.
S-Yıpılan oylama sonucu İlçemiz de 205 ıdı 74 parseıde Belediyemize ait taşınmazda M€teoroloji genel

müdürlüğüneİüg m2 yer in tahsİsi oy birliği ite kıbul edildi.
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TARiHİ:01.09.20l5 KARAR No:36
Belediye Meclisi Belediye ve Meclis Başkını DR.SADIK DOĞRUER Başkanlığında :

Üvelerden: Ali ER AN.cEirALETTilı YlLDz, lLYAs şAHA , AHtsET Aç|KGöZ,HASAN KoçLuLAR , usTAFA sEzGiN, iBR^Hiıı
ıxrış, slgeı- xocAzEYBEK, uZAFFER coşKuıü, HAYRiYE KAYA ,irEHllET Klzll ,AH ET YlLDlz
slNAN YıLtlAz ,TuNcAY çAL|şKAN ,HALIL çA]üKAYA ın iştikıkryıa Toplandı.

Konu;Karar Özeti

l_Yapılan oylama sonucu İzmir Büyü§ehir Belediyesince hibe olarak verilen araçların kabulü oy birliği
ile kabul edildi.

2_Yapılan oylama sonucu İlçemiz de l09 ada 2 pırsel in imar tadilıtı oy birliği ile kabul edildi.
3-Yapılan oylamı sonucu l09 adı 4 pırselin sıtın ılma ,kımulıştırma ve takısı oy birliği i|e kabul edildi.
4-Yapılan oylamı sonucu imır planı dıhilindeki yoI fazlası yerlerin satılması yetkisinin Belediye

encümenine verilmesi oy birliği i|e kıbul edildi.
S-Yapılın oylamı sonucu İtçemiz de 205 ada 74 pırseIde Belediyemize ait taşınmazda Meteoroloji genel

müdürlüğüneix9 m2 yer in tıhsi§i oy bırıiğı ile kabuı edildi.
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