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2007 yılı ç n Mevlanakapı Verg Da res nde kurulacak satış kom syonuna üye
seç m .

TEKLİF VE KARAR:
İlg : Mevlanakapı Verg Da res Müdürlüğünün 01/10/2007 tar h ve 15080 sayılı yazısı.
6183 sayılı Amme Alacaklar Tahs l Usulü hakkındak Kanunun 90.maddes nde "Gayr menkuller satış
kom syonlarınca açık artırma le satılır. Satış Kom syonu l ve lçelerde en büyük mal memurunun veya
tevk l edeceğ zatın re sl ğ altında beled ye mecl s tarafından kend azası arasından seç lm ş b r zat le
alacaklı amme dares n n selah yetl b r memurundan ve gayr menkulün bulunduğu yer tapu s c l muhafızı
veya tevk l edeceğ zattan teşekkül eder" hükmü yer almaktadır.
Bu nedenle 2007 yılı ç n Mevlanakapı Verg Da res nde kurulacak "Satış Kom syonu"nda görev
alacak Beled ye Mecl s üyes n n bel rlenmes gerekmekted r.
1 as l, 1 yedek üyen n seç lmes ne karar alınması ç n yazımızın Beled ye Mecl s ne havales n
onayınıza arz eder m" şekl ndek Yazı İşler Müdürlüğünün 10/10/2007 tar h ve 1837 sayılı tekl f
Zeyt nburnu Beled ye Mecl s n n 5.Seç m Dönem , 4.Toplantı Yılı, 05/11/2007 tar hl Kasım ayı toplantısının
1.b rleş m nde okundu. Mecl s Üyes Aydın ÇIĞRIKÇI'nın öner s doğrultusunda kom syona as l üye olarak
Mehmet TÜRKMEN, Mecl s Üyes M.Erc han EKŞİ'n n öner s doğrultusunda yedek üye olarak Soykan
YAVUZ aday olarak göster ld ler. Yapılan şaretle oylama sonucunda as l üyel ğe Mehmet TÜRKMEN' n,
yedek üye olarak da Soykan YAVUZ'un oyb rl ğ le seç ld kler Mecl s 1.Başkan Vek l Özcan DOĞAN
tarafından Mecl s Üyeler ne b ld r lmek suret yle kararlaştırılmıştır. (E.K.)
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B lg Amaçlıdır. Resm evrak olarak kullanılamaz.
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