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t_Çile Mıhallcsi Mersin sokak No:5 Nlenderes adresinde Şarap üretimi tesi§i olan Bahtiyar YAVAŞ, yöre

bağlırında Yetişen iiZünılerden ürettiği şafapları §on dönem_lerdc yayglnlaşan Bağ ve Şarap_ Turizmi

kapsııtİrıl)da tadlml Sunum 1.aparaı, tı,i,tmaı, i,e satnıık istcnıektedİr. Ancak mevcut üretim tesisinin lçkili

v 
"', 

uolg"riu,ı" rı,,,anııs, nedcniyle işreri Açnıa re çalışma |luh§atı alamadığından, l2ll,ıl parselde bulunan

ış,",,r" iı""," ıilıii ycr Bölgcsinc aı,urr"r,n, tılep etnıektedir. işyeri Açma"ve ça|ışDıa Ruhsatlarına ilişkin

\ ontıııtligin ıu. ııaotlesi, "lçr; Ii ),er hijlgesi, ıııiilİi idure. ııı4ir!ıi.ı geueI güvenlik ve üüs,is d!ruı!ıu hgkkuıdaki

ı!öriişii (l()'ğrulıusuntlo beleıti_ı,c ,,,i,rk,n i, uriıiir,,nrı,u ki|nıte beleıIi.l,e nıeclisi, bu sınırlıır ılışındrı il genel

iir|ii ıui,r1,urüu,, ıaıpiı eıliiir." denilnıektedir. Ahmetbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı,nın l9,08,20l9

taı-ih ,ıe 9öl9 §a\ılı Jazısı ekiıde gönderilen tutanak ite belirlencn içkili yer bölgesi hakkında "cenel

Gürcnlik.,e,\sıliş 1tiiıuıdcn sak,nc:is, bulunmadıği, belirtilüniştir. çile Mahallesi, Mersinalanü .Mevkii 
Ll8_

D_l9_(._J pallı, l2i ıda ,t .ll parselin tamanııırIn içriıı v". Bölgesi olarak belirlenmesi ve ilgili krokilcrin

onll,ı lııınıa.ı llu\usuılılıı göl,ii)iillül(\i.

2_N,leııdefes lJelediresi per§oncl A.ş. , ııin yötıetim t|cğişikliğinin iznıir Ticaret Sicil MüdüIlüğünce çevre ve

şehiıcilik BıkanIığının ( yerel ioıetimlcr Geneı Müdürlüğü Ticaret Bakanlığına ( Iç Ticaret Cenel

ılıııii.ıiıgti ) razjıgı biia tarih E.l03708 " Belediye şirketleri konulu görüş yazısından konrrlu görüş

1,azısıııdan hıı.eketle yaplllanlş Mcclis kararünln bulunması gerektiğini bildirmiştir. Genel. kurulun

!eıkisinıle 0ıan-I,iirk,|,icaiet kanunu ile 5J9J salılı Belediye Kanunu ve diğer mevzuata uygun şekilde alınan

\a)tnlaDnrası gereken karaIı ı|zın ; ana}a§a,irnrn, kanuı hükmünd€ kararname, tüzük }önetmelik,

1tii,"rg". gcnc-lge !e tliğer alt düzcnleyicı işıemıer şeklinde slralanan normlaı,hiyerarşine riayet etmeden,

tastül da\aııağı olmatan \e sonuç böliin;ünd;", ... anonim şirketlerde ise tüzet kişi ile birlikle tüzel kişi adına

itizcl ıiışı taıafındaıi belirleıecek gerçek kişinin seçiıninde de karar \erme Yetkisinin Beledil,e Meclisinde

olıltığu değerlendirilnıcktedir..." i"ı..iiuo" görüş biitıiren biryazının dayanak gösteriler€k ticareı sicilinde

.n.,,]l"u,n-ur, şirkctinıizin resııi kuı,unılar nezdinde 1ıpılacak işlemlerin Yerine getirilmesi engellenmektedir,
'B, iıiırr.ı" ıescil işleııinin sağlanabilınesi anracü!,la serüna],csinin ıa anıl Bı:!ediyemize ait olan Menderes

Beletlilesi Pcrsonel A.Ş.,nin Gentl Kurııtuıtla Mendercs Belerliyesini Belediye Başkanl Mustafa

K.\\.\LAR'ııı tenısil eıınesi hıısusunun görüşiilme§i.

Vllt- DiLEl( \,E TEMENNiLER.
lx_1.()PL..\\,I.1\ A K^,IILM^YAN }lECLis ÜYELEliiNiN MAZERETLERiNiN GÖRÜŞÜLMEsi.
İ-ıriıı soıırı«i ı,opLAN1,1Nı\ C[ \ v,ta sAATiNiN ı,Espiı,i vE KApANlş,

Mustafa KAYALAR
Beledi.ı-e Başkını

rnHğ^


