Çameli Belediye Meclisinin 02107l20l9 Salı günü Saat l 1.00 de yapılan toplantısına
ait Karar Özetleri; Çameli Belediye Meclisi, Yazı İşleri Müdürlüğünnn 2610612019 tarih ve
l05.02-E.|724 sayı|ı çağrı yazısı üzerine gündemde yaz/ıı bulunan hususların görüŞülüp
karara bağlanması maksadı lle 02l07l20l9 Salı günü saat 11.00'de Meclis ve BelediYe
Başkanı Öengiz ARSLAN Başkanlığında ve Üyelerden Üyelerden 1- Keziban AKSOY
UYĞUN, 2-Fİthi UĞUR, ı- idris ÖZ,4- Hasan Ali AKŞİT, 5- Selma TUTGIIN, 6- Hüseyin
BAKIRTAŞ, 7- Ahmet Yusuf SÖKMEN, 8- İsmail KESMEN, 9- İlhan KANDEMİR, 10Mevlüt AKYOL ve l1- Muharrem rÖnoĞı_u,nun katıldığı görüldü.

Bir önceki toplantıda alınan kararlar (CD) olarak üyelere dağıtıldı. Belediye BaŞkanı SaYın
CengizARSrAN mazeretli meclis üyesi olmadığı görüldü. 5393 sayılı Beledİye Kanununun
l8/f,maddesi gereğince; Burdur ili Altınyayla Belediye Başkanlığı ile Belediyemiz arasında
ekonomik u" *ryuı ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliYet
ve projeler gerçekleştirmek maksadıyla kardeş kent ilişkisi kurulması talebinin görüŞülmesi
ile hgiİi öne-rgenin Meclis Gündemine alınmasını ve 2. madde olarak gündeme eklenmesini
tekliİetti, işareue yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edilerek giindeme
alındı. Gi.indem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
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: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince mülkiYeti
belediyemi ze aityeni Mahalle Karaağaçlar Mevkii 488 Ada 1 parsel sayılı taŞınmazdakaYıtlı
25,00 1544,00 m2 yizö|çümlü (18.- madde Uygulamasından kaynaklanan Hisse ) hisse
niteliğindeki taşınmazın satışının yapılıp yapılmayacağı, satılacağı takdirde BelediYe
Encüİıenine yettl verilmesinin gtır-tiştıİmesi- ile ilgili talebin Emlak, İstimlak Ve
Gayrimenkuıleri Degerlendirme Komisyonuna havale edİlerek komisyon raporu sonucunda
kaiar verilmesine işaİetle yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARARNO z76
aRAR Öznri: 5393

sayılı Belediye Kanununun 18/p maddesi gereğince; Burdur ili
Altınyayla Belediye Başkanİığı ile Belediyemiz arasrnda ekonomik ve sosYal iliŞkileri

geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerÇekleŞtirmek
İaksadıyla kardeş kent ilişkisi kurulması talebinin görüşülmesini ile ilgili talebin Hukuk
Komisyonuna havale edilerek komisyon raporu sonucunda karar verilmesine iŞaretle YaPılan
oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi,
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çameli Belediye .\4eclisinin 0310712019 Çurş*!?.gü}y Saat 10.00 de YaPılan
toplantısına ait Karar Özetleri; Çameli Belediye Meclisi, Yazı İşleri Müdürlüğünün
zeıooızoıg tarih ve |05.02-E.I724 sayiıı çağrı yazısı üzerİne gündemde yaz/^ı bulunan
hususların görüşülüp karara bağlanması maksadı i|e 03107l20l9 Çarşamba günü saat 10.00'de

Meclis ,re-neleaiye Başkanı-Cengiz ARSLAN Başkanlığında ve Üyelerden 1- Keziban
AKSoy UyĞlIN; 2-r,etİıi UĞUR, J- id.i, ÖZ, 4- Selma TUTGLIN, 5- İsmail KESMEN, 6İlhan I(aNDEMİR, 7- Mevlüt AKyoL ve 8- Muharrem KÖROĞLU'nun katıldığı görüldü.
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Öznri ı 5393 sayılı Belediye

Kanununun l8/e maddesi gereğince mülkiyeti
belediyemi ze aityeni Müalle Karaağaçlar Mevkii 488 Ada l parsel sayılı taŞınmazda kaYıtlı
25,00 1544,00 m2 yizölçümlü (l8. madde Uygulamasından kaynaklanan Hisse ) hisse
niteliğindeki taşınmazın satışının yapılıp yapılmayacağı, satılacağı takdirde BelediYe
EnciĞenine yetli verilmesinin görüşülm"İi il" ilgili Emlak, İstimlak ve Gayri Menkulleri
Değerlendirrne Komisyonu raporu meclise okundu. Bu hususta söz isteyen oluP olmadığı
,oriıdr. Söz isteyen oıhu-urİtızerinetalebin komisyondan geldiği şekliyle kabuliine iŞaretle
yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.
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: 5393 sayılı Belediye Kanununun l8/p maddesi gereğince; Burdur ili
Altınyayla Belediye Başkanlığ ile Belediyemiz arasında ekonomik ve sosYal iliŞkileri
geliştir;ek u-u"ryıu kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerÇekleŞtirmek
Hukuk KomisYonu
İıaksadryla kardeş kent ilişkisi kurulması taİebinin görüşülmesini ile ilgili
isteYen olmaması
Söz
raporu meclise okundu. Bu hususta söz isteyen olup olmadığı soruldu.
yapılan oylama sonucunda
üzerine talebin komisyondan geldiği şekliyle kabultıne işaretle
mevcudun oy birliği ile karar verildi.

2019yıhTEMMUZayıBelediyeMeclisinintoplantıgündemindeyeralantüm
Başkanı cengiz
tekliflerin görüşülmesi tamaınlanmış oidugundan, Meclis ve Belediye
yılı Ağustos
20l9
gereğince
ARSLAN Belediye Meclisi Çalışma Ytınetrrıeliginin 6. maddesi
j.
kapatılmaslna,
maddesi g"r.girr"" birleşim ve toplantının
2019 Salı Günü saat
Belediye meclisinin e"vİuı_ ayı olağan toplantısının 03 EyLÜL
yapıiacagını duyurarak, alınan kararların çameli, ye
1 1.00,de Belediye Konferans Salonunja
hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 03 l 07 l 20lI9
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