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TARİHi;Ot.03.20r6 KARAR No:zt
_ Belediye Mecıisı Betediye ve Meclİs Bışkanı DRSADIK DoĞRUER ırşt iırg.-ii'-
I]r_lg.Tde!: Ali ER Aı{,cElt ALETI|N YlLDlz, N€cmi DoĞRU, AH ET Aç|KGöZ,HASAN KoçLuLAR ,tlUsTAFA sEzGiN,
lBRAHl AKTAş, slBEL KoGAZEYBEK,il|UZAFFER coşxuN, HAYR|YE KAYA ,fEHıeı xızıı Axıieı vııoız
slıüAıü YlL Az,TuNcAY çAL|şKAN ,HALIL çANKAYA ın iştıkakryla Topl8ndı.

Konu;Karar Özeti

l-Yapılın oylama sonucu fuçemiz Cumılr Mahıı|esi kıda§tro çılrşmalarını bİIir k§i seçitmesi oy birliği ile
kıbul edildl

2-Yapılan oylama sonucu İmır planındı yoı fazlıst satışlan oy birliği ite kıbul edildi.
3-Yıpılan oyıamı sonucu Be|ediyemize aıt işyerı Arazi, ırsi v€ hısseli ırızİ satışlırı oybirliği ıle kıbul

edıldi.
ıt-Yapılın oylama İlçe seçim kurulu ve İcra Müdürlüğüne Yer tahsisi oybirtİği ile kıbul edİldi.
$YaPılın oylıma sonucu 2340 pırse| l1.95l m2 arızinin Msır kurutmı te§isi için kiralıııa ve sofuşı oy

birliği ile kıbul edildi.
6-Yıpılın oylama sonucu oku[ Öğrenci ,cenajze ve Toplu taşıma için otobüs ıtınması oy birliği ite kıbul

edildi.
7-Yıpılan oyıamı sonucu İstınbul Zeytinburnu Belediyesi ile kardeş belediye o|unmısı oy birliği ile kıbul

edildi.
8-Yapılan Oylama sonucu l24 ada |-

verilmesi oy birliği ile kabut edildi.
2-34 ve 15 parsellerin imar tadilatı İmar komisyonuna havalesi

ve Belediye
Dr. Sadık DoĞ,RIrER M"
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TARiIIİ:OI.03.2016 KARAR No:28
.. Belediye Mecıisi Belediye ve MecIis Başkınl DRSADIK DoĞRUER Bışkıntığındı :
y_ü._ı9l9._o.,__+!! ^EE!|u9E!4!E]I!N YlLDlz, Nocml DoĞRu, AHii|ET Aç|KGöZ,HASAN KoçLULAR , usTAFA sEzGiN,lBRAHl AKTAş, siBEL KoCAZEYBEK, UZAFFER coŞKuN, HAYR|YE KAYA ; EHirET KlzL AHiliET YlLDli
slNAN YlLtlAz,TuNcAY çALIşKAN ,HALIL çANKAYA ın iştikıkryla Toptındı.

Konu;Karar Özeti

l-Yıpılın oylama sonucu İlçemiz Cumıh Mıhıllesi kadastro çalışmılarını bilir kişi seçilmesi oy bİrliği ile
kabul edildl

2-Yapılan oylama sonucu İınar planındı yol fızlası satlşlırı oy birliğı ıle kabul edildi.
3-Yıpılın oylıma sonucu Belediyemize ıit işyeri, Arızi, ırsa ve hisseli arazi sat§Iarı oybirtiği ile kıbul

edildl
'l-Yapılan oylama İlçe seçim kurulu ve İcra Müdürlüğüne Yer tah§isi oybirtiği ile kıbul edildi.
s-YoPrlan oylıma sonucu 2340 parsel l1.95l ın2 arızinin Msrr kurutma tesisi için kiralını ve sıüşı oy

birliği ile kıbul edildi.
6-Yapılan oylama sonucu oku| Öğrenci,cenaze ve Toplu taşıma için otobüs alınmısı oy birliği İle kıbul

€dildi.
7-Yapr|ın oylama sonucu İstanbul Zeytinburnu Belediyesi ile kırdeş belediye olunması oy birliği ile kıbul

edİldi.
8-Yapılan

verilmesi oy birliği
OYlama sonucu l24 ada 1-2-3-5 ve 15 parsellerin imar tadilatı İmar komisyonuna havalesi

ile kabul edildi.

Meclis ve Belediye Ka l(atip
Dr. Sadık ooĞnrıen Aİ(TAş er


