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llclcıliıır \letlisi lltlctli,ıc lc llccli§ liaşkalıl Sülc\man KAl'A nün l}aşkanlığında :

['1clcrrlcn: xıizını iıt.,r}ıtıcı.i. },llısıath ŞAKA. Ahmet 1'OPCU. Kamil YlLı)tRl\l. ()§man ŞENcÜR. Hü§e!in.
(;iı)ER. Ahııct KAltAliı l-t T. \lustal'a .{KlN. saİli M()LLAAHMET. MıııtaIiı Ko(]AZEYBEK le Kamil
ÇAKAt. ın iştikıkır lı 'foplııntlı.

Ktııı ıı : Kıı rıı r ()zcti

l-}apll n o1lanıa soırucu 20ıJ }lll T(lplantl güoü hcr aı,ln ilk pazarteii giinü toplanılması oybirliği ile
kahul edildi.

2-} ılıılan ()r lııııl §l)ııt|ctı 2(llJ r ılı }lrclis ıatil ,r l Ağıı§İO§ olarıL belirlcnınesi (,\ hirliği ile kabul edildi.
J-lıpılan (;iZıi oı|ı|lla stınucıı l)eıretinr Komislonu na Mustafa Akın-Hiiscliıı (iiıler-Kazım imamoğlu-

Ahıneı Ka ra bıllut-Nl u§talh Şakn §Cçildi.
J-Kı\lılı ıe T'ınr zaılüan lı Pers()nel alınnra§l \aPtlan oı|aıııA soııucu or hirliği ile kabul edildi.
5- zablta Ve Memur personel fazla mesai Veri|mesi oy birlıği ile kabul edildi.
6- 10 adet ticari plaka verilınesJ, yapılan oylaına sonucu oy birJ-iği ile kabul

edildi.
ı-İlieı Bankasj-ndan teDrrtat mektubu al1narak frurt içi BankalaİdaD, 2oo.ooo,o0

Tı kredi ku]-land]-rıınası yapalan oyla.oa sonucu oy birliği ıle kabu1 edi].di.
8-I adet Hidralik Şl'kaştl.rmala 13+1,5 İn3 çöp kamyonu bibe olarak iştelilmegi

yaprlan oylama sonucu oy bır]-iği i-le kabul edildi
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l]clcdi\e }lccli§i }ielcılilc re \leclis llaşkııı Sü|erman KAYA nü [iaş|.ıılığııda :

Ürclerılcı: Kallnü iıtA}ı()(;1-t]. !lu§tath ŞAKA, Ahmet T()P(|U, Kamil YlLDlRlM. ()snıaı ŞENGÜR. Hüserin.
(;iı)ER. .ıhnıeı K.\R.lllt l.t'|-. }1ııstıtiı AKlN. sami MoLLAAHMET. }tustıliı K()CAZEYBEK re Kamil
(-.\K,\l, ın i}ıiLıl.ı\ lJ lııplıntlı.

Kıııı ıı: Kı ra r ()zeti

l-}ılıılıııı (ı\lıı a süüııttcu 20lJ }ıh Toplantı günü h€ratın ilk pazarie§i giinü topIınılması ovbirliği ile
kabul ed ildi.

2-}'ıpılan ()\lanıır §Oııııc.t 20l3 t ılı Meclis latil alı Ağııstos olafak belirlcnnıe§i o1 birliği ilc kabul edildi.
_l-,t'apılııı (;iıli o\la|ııır sOııucıı Denetim Komislonu ıa Mustafa Akın-Hiise)in (;id€r-Kazım İmamoğlu-

Ah.net Karnbılıut-}l ustafa Şıkiı §eçildi.
{-Kıs ı1eTanızaırıan lı Personel alınnıası 1apılan oylamı sonucu or birliği ile kabuI edildi,
5- zablta Ve Memur personel fazla mesai veİilmesi oy birliği ile kabul edildi.
6- 10 adet ticari plaka verilnesi yaPJ-lan oyla&a gonucu oy bırliği ile kabul

edildi.
?-İııer Bankasl.ndan teminat nektubu alınarak }rurt içi Bankalardaa 200.000,00

Tı kredi kullandırllmast yapılan oylaDa sonucu oy bir].iğj_ ile kabul edildi.
8-1 adet Hidro].ik stkaştrrmalr- 13+1 ,5 n3 çöp kamyonu hibe o1arak igtenilnesi

yap],lan oylama sonucu oy birl]-ği ile kabu1 edildi
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