
Sıra No Karar Tarihi Karar No Karar Özeti

1 04.02.2020 22 İlçemizde ekonomi ve ticari hayatin geliştirilmesi kapsamında ekonomik değeri olan coğrafi işaretli çameli fasulyesi, yerli mısır, yerli domates, yerli biber, 
karakılçık buğdayı, yerli çörek otu, tıbbi aromatik bitkiler vb. ürünlere yerli tohumluk desteği planlamasının yapılması vb. konularda Belediye Başkanı 
sayın Cengiz ARSLAN’a yetki verilmesi konusunun Komisyona havale edilmesi.

2 04.02.2020 23 Kızılyaka mahallesi 119 ada 58 ve 59 nolu parsellerde tevhid, ifraz, yola terk, parka terk, ifrazen taksim sonucunda oluşan Belediyemize ait müstakil ve 
hisseli parsellerde satış işleminin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun Komisyona havale edilmesi.

3 04.02.2020 24 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince, 2020 Yılının “Denizli Yılı” olarak kabulü ile bu kapsamda yapılacak çalışmalara ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı, ilgili Bakanlıklar, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar, Dernekler Ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve 
her türlü protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Cengiz ARSLAN'a yetki verilmesi konusunun komisyona havale edilmesi.

4 05.02.2020 25 İlçemizde ekonomi ve ticari hayatin geliştirilmesi kapsamında ekonomik değeri olan coğrafi işaretli Çameli fasulyesi, yerli mısır, yerli domates, yerli biber, 
karakılçık buğdayı, yerli çörek otu, tıbbi aromatik bitkiler vb. ürünlere yerli tohumluk desteği planlamasının yapılması vb. konularda Belediye Başkanı 
Sayın Cengiz ARSLAN’a yetki verilmesi.

5 05.02.2020 26 Kızılyaka Mahallesi 119 ada 58 ve 59 nolu parsellerde tevhid, ifraz, yola terk, parka terk, ifrazen taksim sonucunda oluşan Belediyemize ait müstakil ve 
hisseli parsellerde satış işleminin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi.

6 05.02.2020 27 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince, 2020 yılının “Denizli Yılı” olarak kabulü ile bu kapsamda yapılacak çalışmalara ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı, ilgili Bakanlıklar, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar, Dernekler ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve 
her türlü protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Cengiz ARSLAN'a yetki verilmesi.
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