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Adt ve Soytdr

: 30{l8f0l-30t.0t000zet

Sarti :
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Meclis urtxant
rvrecrs
Brgkanr : lkay
llkay CIRG
UIKUIN ERDOCAN.

Yl"k.:^O^rla.T.nL,
DEGIIwENcI,

Ahmet

Dineer 0ZLUOGLU, l.Mete UNAL, Hamdi yAVUz,
B0tent cULTExiN, ehmet aKIN, z"f,.i-oiUvaN.

ozian UnnL, oinger OzL0OGLu, l.Mete tJNAL, Hamdi yAvUz, Ahmet
DE6IRMENCI, BOIent GULTEKiN, Ahme. AKIN, zuhal oKUYAN.

Kg.!u.n Belediye Mecrisi 539i Sayrh yasanrn 22. Maddesi gerefince.06 Nisan 2015
.. .
tarihinde, Belediye Bagkanr vekili ilkay clRchi ERDOGAN Bagkanirgrnda
roptandr. imza yoklama
Qizelgesi 0yelere imza enirilmek sureriyle yoklama yaprldr, t0m [j,elerii igtirari tespit edildikten
sonra, Birlegim Bagkar tarafrndan agrldr.

.

Bagkan

vekili ilkay GlRclN ERDoGAN'rn

agrrrg konuqmasrndan sonra, Marr ayr Mecris

Toplantr Tutanaklarrnrn uygunluluna mevcudun oybirligiyte karar verildi.

Istifa ile Bogalan Meclis Karipliklerine, kalan sureyi tamamlamak iizere, Biilent
Gui.rerrN
AKIN asil' Hamdi yAVUZ ve Ahmet oe6lruieNcl yedek iiye olarak gizli oyrama ire
segildiler. (5393 S.K. t9)
ve Ahmet

.

2012-2017 yrlt imar Programrntn revize edilmesine iliqkin Bapkanhk dnergesinin gtindeme

ahnmasrna oybirligi ile karar verildi. (5393 S.K. l g/u)

I'inci maddesinde yer
oybirli!i ile karar verildi.

Gtindemin
gdriigiilmesine

alan 2014 yrrr Faaliyet Raporunun son madde olarak

Giindemin 2'inci maddesinde yer alan Denetim Komisyonu bilgilendirmesinin
8'inci madde
oybirliIi ile karar verildi.

olarak gdrtlg0lmesine

Adalet ve Kalkrnma Partisi Grubunun Berediye aragrarrna tagrt rakip sistemi
konulmasr ile

ilgili Onergesinin gilndeme alrnmasrna oybirligi ile k;rar ve;ildi.

Yaprlan gizri oyrama ire Daimi Encomen ilyeriline Dinger
.. _..
segildiler. (5393 S.K. I9)
Plan ve Btitge Komisyonu ilyeriEine Hamdi

yAVUZ,

ozluoclu

Bairent

ve Hamdi

yAVUZ

cULTEKIN ve Ahmer AKIN;
oZLuo6lu, oir,u" uNnr_,

lmar Komisyonu iiyeri!ine ilkay GIRGiN ERDo6AN, oinger

I. Mete UNAL ve Ahmet AKIN secildiler.
Meclis Uyesi Zuhal OKUyAN'rn Qevre ve Ta.m Komisyonunda yer almasrna
. . .. P:4.r,,
oybirlili ile karar verildi.
- Qevre ve Tanm Komisyonuna Zuhal OKUyAN, Biilent GULTEK|N ve Ahmet
DECIRMENCi seeitditer. (539: S.K. 2..1)

,

Ege

.Belediyeter
olarak sepildiler.

.

Birtiline Hamdi yAVUZ.

Ktyr. Egu Berediveler

ninfi-ZffiElffi

yedek iiye

Birriline Billent cuLTEKiN, itrav ciRclN ERDo6AN Asir, ozhan

.
'.,'-.
UNAL yedek ilye olarak segildiler.
. Yarrmada Berediyeler Birrif,ine Hamdi yAVUZ, Dinger
yedek ilye olarak segildiler.

.

ozl,uoclu

Asir, ozhan UNAL

Belediyemize ah ze)linagacr iiriinrerinin (Mbun, zeyinyagr vs.) paketrenerck,
eevre ve
Komisyonu denetiminde tanrtrm amacryla dalrtrrm".tn" oybirriii ire karar
verirdi.

,,

Ta'm

Belediyemiz i9 ve hizmetlerinde kullanrlmak uzere ahnrlmasr diifiinulen ig
makinalafl ve ig
araglannrn arrmr igin llrer Bankasr veya ozel bankalardan 400.000,00 rL (Ditrtyuruin
rr-;'y"
borglanma yaprlabilmesine, konu.ile,ilgiri.iqlemlerin takip ve sonugrandrrirmasi
igin Bereiiye
Bagkanrna yetki verilmesine, oybirlili ile karar verildi. (j393 S.K. l g/d_

uaa,

6glc)

Denetim Komisyonu raporu okunarak Meclis bilgilendirildi. (5393 S.K.25)
2012-2017 yrlr imar Programrnrn revize edilmesi hususunun imar Komisyonuna havare
edilmesine oybirlili ile karar verildi. (5393 S.K. l8/u)

...

AKP Gurubunun "Belediye araglanna taflt tskip sistemi konulmasl" ile ilgili dnergesinin,
konu Denetim Komisyonu raporu iginde yer aldr[r igin geri gekme talebi ol,birrigiire
kabui edildi.
2014 yrh Faaliyet Raporunun

l0 Nisan Cuma saat 14.00'da

A"k0

Ilray GlncfN ERDodAN

2'inci birleqimde giiriitulmesine oybirli!i ile karar verildi.
birlegim Bagkan tarafindan kapatrldr.

BuIenI GLILTEKiN

