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Meclis Bagkanr: Ahmet QAKIR
iilyeter: 6rhan LNet, Dinger OZLUoGLU, llkay GiRGiN ERDoGAN,
ihian Mete uNaL. Hamdi YAVUZ, Ahmet DECiRMENCi, B0lent GULTEKiN,
Ahmet AKIN, Zuhal OKUYAN

ozhan {JNAI, ilkay ciRciN ERDo6AN, ihsan Mete UNAL,
Hamdi YAVUZ, Ahmet DE6IRMENCi, Biitent GOLTEKiN, AhMEt AKIN

Dincer OZLUoGLU. zuhal oKUYAN

Karaburun Belediye Meclisi, 5393 saylh yasanln 22. maddesi geregince, 3 Temmuz 2017
tarihinde, Belediye Bagkanr Ahmet QAKIR bagkanhglnda toplandl. Imza gizelgesi ilyelere
imzalatrlarak yoklama yaprldr. Toplantrya Oinger OZLU06Lll ve Zuhal OKUYAN'rn katrlmadrklarr
belirlendikten sonra, birle$im Bagkan tarafindan agrldr.
Baqkanrn agrhg konugmasrndan sonra, Haziran ayrndaki meclis toplantlslnln tutanaklannln
uygunluguna mevcudun oybirligiyle karar verildi.

Sezgin YAVA$ adh vatandagrmrzrn, Akvaryum Sitesi iiniindeki otobiis duragrnl, korunakh
yapma
ve durala ya;amtnl yitiren babasr Mehrnet YAVA$ adr verilmesi talebinin giindeme
durak
ahnmasrna mevcudun oybirlipiyle karar verildi. (5393 s.k. 15/i md.)
Karaburun Belediye Meclisinin Alustos ayrnda bir ay tatil yapma karannm gOriig0hnesinin
giindeme ahnmasrna mevcudun oybirlipiyle karar verildi. (5393 s.k. 20. md.)

Zeytince Ekolojik Yaqamr Destekleme Demefinin, mUlkiyeti Belediyemize ait olan, Inecik
Mahallesi, 634 numarah parselde kayrth binanm iist katrnrn, Zeyin Okulunun misafirhane ihtiyacrnr
kargrlama amacryla kiralama talebinin Hukuk Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirli[i ile
karar verildi. (5393 s.k. l8/e md.)
Merkez Mahallesi, 145 ada,7 ve 8 parsellerde kayrth tatrnmazrn belediye hizrnet alanlnda
kalmasr nedeniyle olugan mapduriyetin giderilmesi ile ilgili talebin imar Komisyonuna havale
edilmesine mevcudun oybirlili ile karar verildi. (5393 s.k. l8/c md.)

Miilkiyeti Belediyemize ait olan Hasseki Mahallesi, Badem Arast Mevkii, 285 nolu parselde
kayrtfi mezarhk olarak kullanrlan tagrnmazrn izmir Biiyiikgehir Belediye Baqkanhlrna bedelsiz olarak
devir igleminin gergeklegtirilmesine mevcudun oybirlili ile karar verildi' (5393 s.k. l8/e md.)
Yanmada Sosyal Sorumluluk Demelinin, miilkiyeti Belediyemize ait olan, Qatalkaya 1895
numarah parselde kaylth tatlnmaz iizerinde, sakrz alacr yetigtirme ve gevketi bostan iiretimi yapma
amacryla tahsis edilmesi talebinin Hukuk Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirlili ile
karar verildi. (5393 s.k. 18/e md.)

h

ilgemiz srnrrlarr igerisinde gergeklegtirilen toplu ulagrm hizmeti iicret tarifelerinin belirlenmesl
(5393
konusunun plan ve Biitge Komisyo-nuna havale edilmesine mevcudun oybirlili ile karar verildi.
s.k. 59/e md.)

Bozkdy Mahallesi 1217 ve 1218 numarah parsellerde kayrth tagrnmazlara ait talebin,
Belediyemizin Hukuk Danrgmanmdan alman g6rii9 dolrultusunda Hukuk Komisyonuna havale
edilmesine mevcudun oybirli[i ile karar verildi. (5393 s'k. l8/c md')

yAVA$ adrnda vatandagrmrzrn, Akvaryum Sitesi iiniindeki otobiis duraglnl, korunakh
durak yapnia ve durala yagamrnr yitiren babasr Mehmet YAVA$ adr verilmesi talebinin Hukuk
Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliliyle karar verildi. (5393 s.k. l5li md.)
Sezgin

Karaburun Belediye Meclisinin Alustos ayrnda bil ay tatil yapmasma mevcudun oybirliliyle
karar verildi. (5393 s.k. 20. md.)

68. Hukuk Komisyonundan gelen, S.s. Mordolan Gezi Tekneleri Kooperatifinin yer tahsisi
talebinin delerlendirildi$i rapor okundu:
HUKIJK KOM|SYON KAMRI
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Raporun komisyondan geldigi

i;kliyie kabul edilmesine mevcudun oybirlili ile karar verildi.

(5393 s.k.24. md.)
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