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Meclis Baskanr: Ahnlet C.\KlR
Uyerer| Ozhan UleL. oinger Ozli)oer.u. ilkay ciRCiN ERDocAN.
ihsan Mete IJNAL. amdi YAVUZ. Ahmet DEGiRMENCi, Biilent cULTEKiN,
Aimer AKIN. Zuhal OKUYAN
Ozhan UNAL. Dincer oZLUO('iLU. ihsan Mete UNAL.
Hamdi YAVUZ. Ahmcl Dt.e iRN,tF\Ct, Biilenr CUL tEKiN, Ahmer

AKt\

llkay ciRCiN ERDOCAN. Zuhal oKr-ryn N

Karaburun Belediye Meclisi, 5393 sayrlr yasanln 22. maddesi gerefince, 5 Eyliil 2016
tarihinde, Belediye Baqkant Ahmet QAKIR baEkanh!rnda toplandr. Imza gizelgesi tiyelere
imzalatrlarak yoklama yaprldr. Toplantrya ilkay GiRGiN ERDOeAN ile Zuhal OKUYAN'rn
katrlmadrklarr belirlendikten sonra, birlegirn BaEkarr tarafrndan agrldr.

Bagkantn agtllg konugmasrndan sonra,
uygunlu[una mevcudun oybirli!iyle karar verildi.

I

Agustos 2016 tarihli meclis toplantt tutanagrnrn

6 Nisan 2016 tarihli nreclis toplantrsrnda gdrii;i]len-, Miilkiyeti Belediyemize ait olan Karaburun
ilgesi, Merkez Mahallesi 366 ada, I parselde kay-rtlr 28 rn2 trafb yeri nitelilindeki taynmaztn, TEDA5
Genel Miidtirlilgiine I (bir) Tt- iz bedeli kar;;rlrgr devredilmesi ile ilgili onayrn verildigi b6l04/2016 tarihli
ve Jl savrlr meclis karartnda, toplantl tutanagrnda belinilmesine karsrn. I (bir)'t-L iz bedeli ibaresinin
bulunmamast nedeniyle ilgili kararrn giincellenerek
-veniden yazrlmasrna mevcudun oybirlif,i ile karar

verildi.

2017 yrhnda uygulanacak vergi, resim, harg ve iicret tarifeleri, belirlenmeleri igin plan ve Biitge
Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirri[i ile karar verirdi. (5393 s.k. rgif md.j

Iznir Ili. Kalaburun ilqesi. lepeboz Mahal['si. t20 ada2 ve 3 parsellerde kayrtlr tagrnnrazlar ile
ilgili talebin imar Komisyonuna havale edihnesinc mcvcudun oybirligi ile karar verildi. t e+ i.f. SiU ,o..1
i:

i'rnir ili, Karaburun ilgesi, Monrogan Mahallesi, Azmak Mevkii, r pafta 22 parserde kayrth
ilgili allnan lll07/2016 tarihli ve 6l sayrh meclis karannrn yeniden g<izien gegiritmesi
talebinin irnar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirli[i ile karar veiildi. (3 li4 s.k. s[ md.)
tagtnmaz.ile

lzmir lli, Karaburun ilgesi, Bozk<iy Mahallesi, 1217 ve 1218 parsellerde kayrth tagrnmazlar ile
.
ilgili talebin imar Komisyonuna havale edilmesine rnevcudun oybirligi ile karar verildi.l3l94 ;.k. g/b md.)
Toplantrya katrlamayan ilkay CiRCiN HRDOCAN ile Zuhal OKUyAN'rn mazeretlerinin kabul

edilmesine rnevcudun oybirligi ile kabul edilcti.

7 Eyliil 2016 Qargamba, saat 14.00'te toplanmak iizere birleSim Bagkan tarafindan kapatrldr.
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