
KARABURUN BELEDİYESİ MECLiS KARARI

Karar Tarihi : 03ll2l20l4DÖNEM : Aralılı/20l4

karar Numarası z Özsr
Toplantı Saati : 14.00BiRLEşİM : ı

Belediye Başkanı : Ahmet ÇAKIR
üyeıeİ: özhan üNAL, Dinçer özı-üoĞıu, iıı<ay GiRGiN l,nOOĞaN,
i.ıraete ÜNAı, Hamdi YAVUZ, Ahmet DEĞiRMENCi, gulent GüLTEKİN,
Ahmet AKIN, Zuhal OKUYAN,

Belediye Meclisini
TeşkiI Edenlerin
Adı ve Soyadı

özhan üNeı-, Dinçer özı-üoĞı-u, ilkay GIRG
i.Mete ürNAL, Hamdi Y 

^v|JZ, 
Ahmet DEĞİRMENCİ, Bülent GÜLTEKİN,

Ahmet AKIN, Zuhal OKUYAN,

TOPLANTIYA
KATILANLAR

TOPLANTIYA
KATILMAYANLAR

Karaburun Belediye Meclisi 5393 Sayıh yasarun 22.Maddesi gereğince, 03

Aralık 2014 tarihinde, Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR Başkanlığında toplandı. İmza

Yoklama Çizelgesi üyelere imza ettirilmek suretiyle yoklama yapıldı, tüm üyelerİn iştiraki
tespit edildikten soffa, Birleşim Başkanın açılış konuşması ile açıldı.

07 ve 12 Kasım 20l4 tarihli meclis toplantılarında alınan kararların uygunluğuna

oybirliği ile karar verildi.

6360 sayılı Kanun ile Belediyemize devredilen Karaburun ilçesi sınırları
içerisinde bulunan Köy Tüzel Kişiliklerine ait Özel Ağaçlandırma Projelerine ait iş ve

işlemleri yürütmek için kişi veya kişilerin yetkilendirilmesi önergesinin gündeme alınmasına,

oybirliği ile karar verildi.

07.05.2014 tarih, 39 nolu kararın iptali ile, Mordoğan2l pafta 3260 nolu parselin

İzmir Büytikşehir Belediye Başkanlığına devredilmesi önergesinin gündeme alınmasına,

oybirliği ile karar verildi.
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