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TARİHİ:02.01.2018 NO:2l

Belediye Meclisi Betediye ve Mecıis Bışkını DRSADIK DOĞRUER Başkanlığındı :

üvelerden: ıi Enıım.ceuı_eiTiN YlLDlz, Nocmi DoĞRu, AHltlET Aç|KGöZ,HASAN KoçLULAR ,ıüUSTAFA sEzGiN,
iBhAHlıü AKTAş, siBEL KoCAZEYBEK,MUZAFFER coşKuN, HAYRiYE KAYA ,MEHiI|ET KlzL ,AHii|ET YlLDlz
siNAN YlLııAz,TuNcAY çAL|şKAN ,HALIL çANKAYA ın ıştikakıyıa Toplandı.

Konu;Karar Özeti

l_yaprIan oylımı sonucu Meclis toplınt sııti ve günün belirlenmesi oy birtiği ile Kabul edildi.
2-Yapılın oylamı sonucu Meclis tatıl ayının oy birliğİ ile kıbul edildı.
3-Yapılın oylamı zabıtı Personelİ fazta mesıi si oy bırliği ite kabul edildi.
4_Yıpılan oytam. §onucu Şehir imır plını içerisinde yol fazlası yerlerin sıtışı oy birliği ile kıbul edildi.
s-Yıpılan oylama sonuç Poyrıcrk mıhallesi cımi stçKöşk sokık ve ktrca sk §ınırlırı içerisinde kalan

alında yol v€ otopark düzenlem€slne ilişkin uygulama imar plını değişikliğinin imar komisyonuna hayalesi oy

birliği iıe kıbul ediıdi.
6-Yıpılın oylama sonucu Türkceddit mh 17l ıda 1l parsel ve Osmaniye mh.l22 ıdı 146 parsellere ilişkin

uygulımı imar plını değişikliği nin imar komisyonunı havalesi oy birliği ile kıbul edildi.
7-Yapılan oylama sonucu Kredi kullanılması Hayriye Kıya-Sinan Yılmız-Mehm€t Kızıl ve Hılil Çankıya

oylamaya kıtılmadı. oy çokluğu ile kıbul edildi.
&Yapılan oylsma sonucu Vergi dairesi mahsuplışmasında verilecek ırazilerin devirleri oy blrliği lle kabul

ediıdi.
9-Yıpılan Gizli oylarna sonucu 2018 Y ı Den€tim Komisyon üyeliğine Mehmet Gürıy-Önder AteŞIi-Sinan

Yrlmaz-Ali Erman ve Necmi Doğru seçiıdı
lo-Yapılan oylıma sonucu Büyükoba mah.179 ada 1 parsel ırazinin satışr kulıanılması Hayrıy€ Kaya-

Sinan Yılmaz-Mehmet Klzıl v€ Halil Çınkıyı oylamaya kıtrlmıdl oy çokluğu ile kabul edildi.
1l-Yıpılan oylıma sonucu ilçemiz üretim yollırı ve Mıhalle yollırının saÜasfalt kıplıması için kredi

kullanılmısı Hıyriye Kıya_Sinan Y maz_Mehmet Kızıl ve Halit Çınkıya oyl.mıya katılmıdr oy Çokluğu ile kıbul
edildi.

l2-Yıpılın oylama sonucu İIçemiz değirmen bıyırı rekreasyon çevre düz€nlemesi projesi için iller
bankasından kredi kullınrImısı Hayriye Kaya-Sinan Yılmaz-Mehmet Krzrl ve Halil Çankaya oylamaya kıtılmadı
oy çokluğu ile kıbul edildi.

13_ Yıpılan oylama sonucu İbemiz tralik düzenlem€ ve peyzıj planlama projesi için ill€r bankısındın
kredi kullınılması Hıyriye Kıya-sinan Yıımaz-Mehmet Kzıl ve Haıil Çankaya oylamıya katılmadı oy Çokluğu
ile kıbul edildi.

14- Yıpılan oylamı sonucu İbemiz muht€ııf mesire yerlere ve tüm parkları malzeme ılrnı için iller
bankısrndan kredi kullınılması Hıyriye Kaya-Sinan Y maz-Mehmet Kızıl ve Halil Çankıyı oylamıya kıtılmadı
oy çokluğu ile kıbul edildi.

15- Yapılın oylama sonucu İlçemiz çocuk şehir pğesi malzeme ılımı için iller bınkısındın kredi
kullınrlması Hayriye Kayı_Sinan Yılmaz-Mehmet Kızrl ve Hılil Çankayı oylamıyı katılmıdı oy Çokluğu ile
kabul edildi

lG Yıpıtan oylama sonucu İlçemiz prestij bulvarı peyzaj planlama projesi için lller bınkısındın kredi
kul|anı|mısı Hayriye Kıyı-sinan Yılmaz_Mehmet Krzıl ve Hılil Çankıya oylamaya katıımadr oy çokluğu ile
kıbul edildi.

17_ Yıpılan oylaına sonucu itçemiz 15 temmuz demokrasi şehitteri parlo peyzıj planlama projesi için itler
bınkısından kredi kullınılmssr Hıyriye Kayı-Sinan Yrlmaz-Mehmet Kızıl ve Hılil Çınkays oylamayı katılmıdl
oy çokluğu iıe kıbul edildi.

18- Yıprlın oylama sonucu ilçemiz ınons ve ses sistemi mıızeme ııımı için iıler bankasından kredi
kullanılması Hayrlye Ksya-Sinın Yılmaz-Mehmet Kızıl ye Halil Çankaya oylımaya kıtılmadı oy Çokluğu ile
kabul edildi.

19_ Yapıtın oylımı sonucu ilçemiz iska destekli delez yaşım vadisi rekreasyon alını peyzaj düzenlem€
proj€si için iller bınkasındın kredi kullanılmısı Hayriy€ Kaya-Sinın Yıımaz-Mehmet Kızıl ve Halil Çankıya
oylamayı kıtılmadı oy çokıuğu ile kıbul edildi.
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20- Yıpılın oylımı sonucu İlçeniz Ağz ve diş sığlığı projesi için iller bınkısrndan kredi kullanılması
Hıyriye Kıyı-Sinın Yrlmız-Mehmet Kızıl ve Hılil Çankaya oylamaya kıtılmıdı oy çokluğu ile kıbul edildi.

2l- Yapılan oylamı sonucu İlçemiz Tİm projeleri için iller bınkısından kredi kullınılmısı Hayriye
Kıya-sinın Y|lmız-Mehmet Kzıl ve Haıiı Çınkıyı oylamıya katılmıdı oy çokluğu ile kıbuı edildi.

Meclis ve Belediye
Dr. Sadık coşKt N
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