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BELEDiYE MECLiSiNi
TESKiL EDENLERIN
ADI VE SOYADI

Meclis Bagkanr: Ahmet QAKIR
iiyeler: ozhan UNAI, Dinqer oZLUO6LU, llkay cIRGN ERDOCAN,
ihsan M9t9 LNAL, Hamdi YAVUZ, Ahmet DECiRMENCi, BiiIgnt GULTEKiN,

ozhar 0NAL, Dinger oZLUoGLU, ilkay ciRciN ERDoGAN, ihsan Mete UNAL,
Hamdi YAVUZ, AImet DE6iRMENCi, Bulent GULTEKiN, Ahmet AKIN,

TOPLANTIYA

KATILANLAR
TOPLANTIYA
KATILMAYANLAR

Karaburun Belediye Meclisi, 5393 sayrh yasanm 22. maddesi geregince, 12 Eylil 2011
tarihinde, Belediye Bagkanr Ahmet QAKIR bagkanhgrnda toplandr. Imza gizelgesi iiyelere imzalatrlarak
yoklama yaprldr. Toplantrya Uye Zuhal OKUYAN'rn katrlmadrlr belirlendikten sonra, birlegim Baqkan
tarafindan aglldl.
2018 yrl Vergi Resim Harg ve Ucret Tarifelerinin Biitge Komisyonuna havale edilmestne
mevcudun oybirlili ile karar verildi. (5392 S.K Mad. l8/f)
Ellenhoca Zeytiny$t Srkma Tesisinin Belediye Enciimeni marifetiyle, ihale ile kiraya
verilmesine mevcudun oygoklulu ile karar verildi. Uye Biilent GULTEKiN red oyu kullandr. (5392 S.K
Mad. I 8/e)
HIJKUK KOMISYONU KARARI
Karaburun Belediye Meclisinin 03/0712017 tarih 63 sayrh kararr ile Miilkiyeti Belediyemize ait
olan Qatalkaya 1895 numarah parselde kayrth tatlnmaz tizerine Yarrmada Sosyal Sorumluluk
Demelinin, miilkiyeti Belediyemize ait olan,Qatalkaya 1895 parsel numaralt parselde kayrth ta$rnmaz
iizerine, sakrz agacr yetiitirme ve gevketi bostan liretimi yapma amacryla tahsis edilme talebi oldu$u
belirtilerek tarafrmrzdan delerlendirilmesi istenmiqtir.
Komisyonumuzca yapllan incelemede; Yartmada Sosyal Sorumluluk Demeli yetkilisi
tarafindan 05.09.2016 tarihli dilekgeyle; bdlgede siirdiiriilebilir kalkrnma ve altematif projeler iireterek
katma deler yaratmak, kadrnlara ydnelik 1.000 kadrna 1O'ar sakrz afiacr temini diiqiincesiyle bOlgede
0mek olacak miilkiyeti Karaburun Belediyesine ait Belediye tarafindan iiztim balr olarak kullanrlan
ta$tnmazrn bir krsmrnrn Sakrz Apacr ve $evketi bostan yetigtirmek igin Demekle birlikle Belediye
tarafindan ortaklaga iiretim yaprlmasr talep edilmig bulunuldu[u tespit edilmiqtir.
Dernelin talebi incelendilinde Meclis karannda belirtildifi gibi yer tahsisi talebi ohnadrlr
talebin Belediyemiz ile iqbirlili iginde ortaklaga olarak uygun gdriilen bOliimde Sakrz alact ve gevketi
bostan yetigtirmek oldugudur. Bu nedenle de komisyonumuza havale edilen tahsis talebi konusunda
inceleme yaprlmamrgtrr.

Yanmada Sosyal Sorurnluluk Demelinin talebi konusunda ise bdlgemizdeki siirdiirebilir
kalkrnma ve altematif projeler tiretme konusunda dmek olabilecelini diigiindiiliimiiz sakrz alacr ve
Sevketi bostan yetigtirme konusunda Belediyemizin dernekle birlikte faaliyette bulunmasrnr b6lge igin

bu konuda Belediye baqkanrnrn meclis tarafindan
yetkilendirilmesinin uygun olacalr kanaatine varrlmrgtrr.
Karan olundu; Komisyon karannrn, Meclise sunuldulu gibi kabulUne, mevcudun oybirli[i ile
kabul edildi. (5393 S.K. Mad. 18/e,24 )
Toplu Ulaqrm Ucreti tarifesinin Plan ve Biitge Komisyonunda bekletilerek, komisyonda
gdrtigiilecek 2018 i.icret tarifelerine eklenmesine mevcudun oybirlili ile karar verildi. (5392 S.K Mad.
yararh olacalrnr diigiindiiliimiizden
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^Qprgamba,

'

saat 15.00'te

Biilent

iizere birleqim Bagkan tarafindan kapatrldr.
Katip Uye

