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il

Genel Meclisi Toplantr Salonu

01- Agrhg ve yoklama.
02-

Bir cjnceki birlegime ait tutanak ozetinin okunmasr ve oylanmasr.

03-Miilkiyeti

il

Ozel idaresine ait olan ve daha once satrgrnakarar veriler teklif ekindel<i
taqtnmazlann, Kadastro uygulamasr yaprlmasr nedeniyle parsel ve m2,leri
de[igtifii
igin yeniden sattgt ile ilgili karar ahnmasr hususundaki ieklifrn gdriiqrilmesi.

}4-Ilimiz Ermenek ilgesi Kayak Merkezinde bulunan Kar Ezme Makinasr

aracrnrn tamir
Ozel idaresi btitgesinden yaprlmas 1, ayilcakayak merkezincle kr-rllanrlmak
r-izere yeni malzeme ahmr ile ilgili PIan ve Btitge Komisyonundan
gelen raporlur

baktmtntn

il

gcinigrilmesi.

05-Mtilkiyeti il Ozel idaresine artlirrmiz Merkez ilge, Urgan Mahallesinde tapunr,ur 4614
ada 2\3 ve 2I4 (eski 4614 ada 63 parsel) parsellerin daha once hafriyat
ve moloz
doktirn sahasr olarak Karaman Belediyesine tahsis edildi[i ve tahsis sr-iresilin
dolacafrndan yeniden tahsisi ile ilgili teklifin gd^igrilmesi.
06-Muikiyeti

il Ozel idalesine ait olan Ilimtz Melkez ilgesi, yegilder.e I(oyti, I(ayaonri

bafhsrnda bulunan 154 ada i nolu parseldeki binayr imamevi (cami Lojrnanr)
olara]<,
Koy Ttizel Kiqili[i adtna tahsis edilip, edilmemesi ile ilgili teklifin goligtilmesi.

07-Ihmrz Merkez ilgesi, Taqkale Kciyrinde bulunan mrilkiyeti il Ozel idaresine ait
5037
nolu 2 Kath Kargir Kuran Kursu ve Arsasr vasrflr parsel rizerinde bulunan ta$lnmazln
Kdy Ttizel Kiqili$ adtna tahsis edilip, edilmemesi ile ilgili reklifin g6rtigrilmesi.
08- Ilimi^z M]l-<ez Ilgesi, Qavugprnar
teklli i n gcirLiErilmesi.

Koyti, Koy Yer'legik Alanr ve Cival

09-il Ozel idalesi makine

Srrur.r

parkrnda bulunan arag ve ig makinalannln,20lg
ricretleri ile ilgili Plan ve Biitge Komisyonundan gelen rapor go1tigrilmesi.

ile ilgili

yrl

kira

Valili[i, I(aymakamhklar, Merkez ve di[er ilge I(ciylere Hizmet Gotiirme
Birlifinde bulunan arag ve makinelerin bakrm-onarrm, akaryakrt, madeni ya[, yedek
par}a, Karayollarr Motollu Araglar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasr, tiafik iescil,
fenni muayene vb. gibi giderlerinin il Ozel idaresi britgesinden kar-grlanmasr ile ilgili

10-Kararnan

Plan ve Btitge Komisyonundan gelen raporun gortigtilmesi.

Il-3294 sayrh Kanununun 7. maddesi gerefince Ilimtz Merkez ve difier 5 ilge
Sosyal
Yardrmlagma ve Dayanl$ma Vakfr Mritevelli Heyetinde gorev
alacak hayrrsever
vatandaglann belirlenmesi.

12- 5302 sayrh

il

Ozel idaresi Kanununun 17. maddesi gerefince, il Ozel idaresinin
bir
onceki yrl gelir giderleri hesap ig ve iglemlerinin denetimi igin Denetim
Komisyonu
olugturulmasr.

l3-Ermenek Ilgesi Kdylere Hizmet Gotiirme Birligine aktarrlan odeneklerle
ilgili Birlik
tarafindan yaprlan harcamalara ait Plan ve Bttge Komisyonundan gelen raporun
gortigUlmesi.

l4-Ihmrz Merkeze ba[h Burunoba Koyii igme suyu sondaj kuyusundan kargrlandr[r,
bir
takrm olumsuzluklar nedeniyle igme suyu drgrndaki thtiyaglarda kullanrldrfrndan,
Qakrrdaf Mahallesindeki igme suyunun kdye getirilmesi talebi it. itglti olar.ak plan ve
Biitge Komisyonu ile Koye Ycjnelik Hizmetler Komisyonl a.:rnca oriaklaga
haztrlanan
raporun goriigtilmesi.

15-

Dilek ve temenniler.

l6- Gelecek toplantr birlegiminin belirlenmesi ve kapams.

Adem

il

Genel

