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TARiHİ:07.02.20l8 KARAR NO:28

.. Belediye Meclisi Belediye ve Meclis Bışkını DR.slorr ooĞnunn Başkınlığındı :

Uyelerden: A|i ER AN,cEillALETThü YlLDlz, ııocml DoĞRu, AH ET Aç|KGöZ,HASAN KoçLuLAR , usTAFA sEzclİı,
IBRAH| AKTAş, slBEL KoCAZEYBEK, uZAFFER coşKUN, HAYR|YE KAYA , EHueT xızıı ,ıxıeı vııoız
siNAN YlL Az ,TUNCAY çALIşKAı| ,HALiL çA]ıKAYA ın iştikıkıyla Toplındı.

Konu;Karar Özeti

l-Yıpılın oyIama sonucu Poyracık mahallesi cımi,köşk ve krrca sk l/l0ü) ölçekli uygulama imar planı
değişikliği oy birliği ile Kıbul edildi.

2- Yrpılın oylama sonucu l7t ada ll pırsel ve l22 ıda 146 parsell/1000 oIçekli uygutıma imar pıanı
değişiktiği oy birliği ile Kabul edildi.

3-Yapııan oylama ilçemiz 28 deve güreşi festivıli oy bİrıiği ile kıbul edildi.
+Yapılan oyııma sonucu. Kmrk orgınize sanayi bötgesinden yer satın aırnması oy birliği iIe kabul edildi.
sYapılan oylıma soncu ilçemiz Poyrıcık mahallesi sınayı sitesin de bulunan 16 ıdet dükkının sıtşı oy

bİrlıği ile kıbul edildi.
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Mec]-is ve

Hasan

Mehmet KIZLL
Meclis Üyesi

Halil
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coşl«rN

Ahmet AÇIKGÖZ
Meclis Üyesi

Hayriye KAYA
Meclis Üyesi

İzinli

Tuncay ÇALIŞKAN
Mectis Üyesi
Bulunmadı

6-Yapılan oylama sonucu Beled
7-Yapılan oylama sonucu Çevre

Dr. Sadık

Cemaleffin YLLDIZ
Meclis Üyesi

iyemize ait arazi satışlarının yapılması oy birtiği ile kabul edildi.
ve Şehircilik Bakanlığından araç istenilmesi oy birliği ile kabul edildi.
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Sinan YLLMAZ
Meclis Üyesi

Necmi DOĞRU
Meclis Üyesi

Sibel

Ahmet YILDIZ
Mec[s Üyesi

İzinli

Meclis Üyesi
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TARİHİ:07.02.20ı8 KARAR NO:28

.. Beıediye Meclisi Belediye ve Meclis Bışkını DRSıor« ooĞnutn Başkınlığında :

Y_ı"J:.T_q"11_+I F,!!|T]Ç!!4_L_E]I!ı{ 
yıLDız, Necmi DoĞRu, AHiiET AçıxGöz,Hesıı ioçı_uı_ın ,iiusTAFA sEzGiN,|BRAHI AKTAş, slBEL KoCAZEYBEK, uZAFFER coşKuN, HAYR|YE KAYA ; €HtlEr xızl Aıııier vıLDıİ

siNAN YlLiılAz,TUNCAY çAL|şXAN ,HALIL çANKAYA ın iştikıkryla Toplandı.

Konu;Karar Özeti

l-Yapılın oylama sonucu Poyracık mahıllesi cami ,köşk ve klrcı sk l/t000 Elçekli uygulama imar planı
değişiklıği oy birııği iıe Kabul edildi.

2- Yapılın oylıma sonucu 17l ada ll parsel ve l22 ıira u6 parsel1/l000 ölçekli uygutıma imar planl
değişikliği oy birliği ile Kabul edildi.

3-Yıpılan oy|ama ilçemiz 28 deve güreşi festiyali oy birliği ile kabul edildi.
4-Yaprlan oylama sonucu Kınlk orgınize sanayi bolg€sinden yer satın ahnmısı oy birliği ile kabuı edildi.
s-Yıp|lan oylama soncu İlçemiz Poyracık maıııtıesi ianıyi siiesin de bulunan 16 adet-dükkının satışı oy

birıiği ıle kıbul edildi.
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apılan oylama sonucu Belediyemıze ait arazi satışlarının yapılması oy birliği ile kabul ediıdi.
sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından araç istenilmesi oy birliği ile kabul ediıdi.
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Dr. Sadık
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TARİHİ:02.0r.20r8 KARAR No:21

Belediye Mec|isi Betediye ve Mectis Bışkınl DRSADIK DOĞRUER Başkınlrğında :

Üyelerden: Ali ERİ|AN,CE ALETT|N YlLDlz, Nocml DoĞRıJ, AHilET A9KGÖZ,HASAN KoçLULAR ,ı{usTAFA sEzGİN,
iB-RAH|M AKT§, slBEL KoCAZEYBEK, uZAFFER coşKuN, HAYR|YE KAYA , EHtlET Klz L ,AHtlET YlLDlz
siNAN YlL Az ,TuNcAY çALlşKAi| ,HALiL çANKAYA ın iştik Ioyıa Topıandı.

Konu;Kırır Özeti

l-Yıpııan oyıımı sonucu Meclis toptantı saati ve gİnün belirlenmesi oy birliği ile Kabul edildi.
2-Yapılan oylamı sonucu Meclis tıtil ıyının oy birliği ile kıbul edildi.
3-Yıpılan oylamı Zabıtı Personeli fızlı mesai si oy birliği ile kabul edildi.
4-Yapılan oylams sonucu Şehir imar planı içerisinde yol fazlası yerlerin sat§ı oy birliği ile kıbul edildi.
S-Yapılın oylama sonuç Poyracık mıhıtl€§i cımi shKöşk sokık ye krrca sk srnırları içerisinde kalan

alandı yol ve otopark düzenlemesine ilişkin uygulıma imar planı dğişikliğinin imar komisyonuna hıvılesi oy
birliği ile kıbul edildi.

6-Yapılan oylamı sonucu Türkceddit mh 17t ıda ll parsel ve Osnıniye mh.l22 ada 146 pırse|lere ilişkin
uygulımı imar plını değişikliği nin imır komisyonunı hıvılesi oy birliği ile kabul edildi.

7-Yıpılan oylıma sonucu Kredi kullanılmısı Hayriye Kayı-Sinın Yılmaz-Mehmet Kızıl ve Hali| Çankıyı
oylımayı kıtılmadl oy çokluğu ıle kıbul edildı.

8-Yıpılın oylıma sonucu Vergi dairesi mahsuplışmasındı verilecek arazilerin devirleri oy birliği ile kabul
ediıdi.

9-Yıpılın Gizli oylama sonucu 2018 Yılı Denetim Komisyon üyeliğine Mehmet Güray-Önder Ateşli-Sinan
Yılmaz-Alı Ermın ve Necmi Doğru seçİldi

lGYapılın oyıımı sonucu Büyükoba mah.179 ada l parseı arızinin satışı kuıIanrlmısı Hıyriye Kaya-
sinan Yılmaz-Mehmet KErı ve Hıliı Çınkıyı oylamayı kıtıımıdı oy çokluğu ile kabu| edildİ.

ll-Yapıtan oylamı sonucu iıçemiz ür€tim yollan ve Mahılle yollarının s*ıasfaıt kıplıması için kredi
kullınılmasr Hayriye Kıya-Sinan Yıımaz-Mehmet Kızıl v€ Haıil Çankıyı oylamaya katılmadı oy çokluğu ile kıbul
edildi.

l2-Yapıtan oylıma sonucu İlçemiz değirmen bayırı rekreasyon çeyre düz€nlemesi projesi için iller
bankasından kredi kullanılması Hıyriye Kaya-§inan Yılmız-Mehnıet Kzıl ve Halil Çankıyı oylımaya kıtılmadı
oy çokluğu ile kabul edildl

13- Yıpılın oylamı sonucu İlçemiz traiik düzınleme ve peyzaj plınlımı projesi için iller bankrsından
kredi kullanılması Hıyriye Kıyı-Sinın Yılmız-Mehmet Kızıl ve Hılil Çankıya oylımaya katılmıdı oy çokluğu
ile kıbuı edildi.

14- Yapılan oylama sonucu ilçemiz muhteIif mesire yerlere ve tüm pırklıra mılzeme ahmı için ilter
banka§ından kredi kulIını|mısı Hıyriye Kıyı-Sinan Yılmız-Mehm€t Kzrl ve Hılil Çankıyı oylamıya kıtı|madı
oy çokluğu ile kabul edildi.

15- Yap an oytıma sonucu İ|çemiz çocuk şehir projesi mılzeme alımı için iller bınkısından kredi
kullanllması Hayriye Kaya-Sİnan Yılmız-Mehmet Klzıı Ye Halil Çankayı oyıamaya kıtılmadı oy çokluğu ııe
kıbul edildi.

16_ Yıpılan oylıma sonucu İlçemiz prestij bulvır| peyzj plınlamı projesi için iı|er bınkasından kredi
kulıanılması Hıyrİye Kaya-Sinan Yıımaz-Mehmet Klzıl ve Hılil Çankıya oylamayı katılmadl oy çokluğu ile
kabul edııdi.

l7- Yapılan oylımı sonucu İlçemiz l5 teınmuz demokrısi şehitteri parh peyzıj plınlımı projesi için iller
bankısındın kredi kuılanııması Hayriye Kıya-Sinan Yılmız-Mehmet Klzıı ve Hııil Çankıyı oylımıyı kıtılmıdı
oy çokluğu ile kabul edildl

l& Yapılın oylama sonucu İlçemiz anons ve ses sistemi malzeme ahmı ıçin iller bınkasındın kİedi
kuılınrlmasr Hayriye Kıya-Sinan Yıımaz-Mehmet Kzrl ve Hılil Çınkıya oylımaya kıtılmıdl oy çokluğu ile
kıbul edildi.

19- Yapılan oylıma sonucu İlçem2 iskı destekli delez yışım vıdisi rekreasyon alanı peyzaj düzenleme
projesi için iller bankasından kredi kullanılması Hayriye Kaya-Sina

A

oylamaya katılmadı oy çokluğu ile kabul edildi.
n Yılmaz-Mehmet Kızıl ve Halil Çankaya
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20- Yapılan oylamı sonucu İlçemiz Ağız v€ diş §ağtığı projesi için iller bınkasından kredi kullanılmısı
Hayriye Kaya-§inan Yılmız-M€hmet Kızıl ve Halit Çankıyı oylımıyı kıtılmadı oy çokluğu ile kıbul edildi.

2l- Yapııın oyıamı sonucu ilçemiz Tüm proj€leri için il|er bınkasından kredi kuılınılmısı Hayriye
Kaya-sinın Yıımız-Mehmet Kızıl ve Haıiı Çankıya oylamaya kıtılmadı oy çokluğu ile kabul edildi.

ve
Dr. Sadık

Mehmet KlZlL
Meclis Üyesi

Halil
Meclis İ.lvesi

Başkarıı

Y|LD|Z
Üyesi

Sinan Y|LMAZ
Meclis Üyesi

M coşl«rN

Hayriye KAYA
Meclis Üyesi

Tuncay ÇALIŞKAN
Meclis Üyesi
Bulunmadı

Hasan «oÇfr.ın
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Necmi DOĞRU
Meclis Üyesi

Sibel KOCAZEYBEK
Meclis Üyesi

Ahmet YILDIZ
Meclis Üyesi

Ahmet +Ç|KGÖZ /Meclis"l/i;oil-
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