
T.C.
MENDERES BELEDİYESi

Karar No:255
Karar Tarihiı07.12.2021

MECLİS KARAR]

Komisyondan Gelen Raporlar-1;

ol.|2,2021tarihliMeclisToplantısındaHukukKomisyonuvePlanveBütçeKomisyonuna
havale edilen;

Belediyemiz bünyesinde faaliyet göstelen _C_umalası 
Sosyal Tesis işletmeleri A,Ş'nin

lnunr.--O-,* *u" gElendirllrnesİ içiıİ:,995,475,00 TL seımaye artınmma gidilmesine ve

;"ütrİ;; ;;,; Mali- İizmetler Müjürlüğiiniin 202ı yıh bütçesinden 463524|8l|205531|

ınernek Birlik_ Kurüım. KuruluŞ) btltçe ıeıiğinden ue 20i2 yılı büıçesinin 46]524l8ll2057lql

İ;İ:İ. ;İ,İİİ. 
'K;;. İ-;ıJ;, btııçe ıenibinden karşııanması ,|,:".,n.'1.n 

ulgunıuğuna dair,

İlJrİ İo.i.yono ve Plaır ve Bütçe Komislonunun oy çoklugu ile kabulüne ilişkin raporunun

göIüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yap an görüşmeler neticesinde; },uka da metni r3llt gıindem maddesinin,

ll** İ".İ.v"n, ," ll- r" 6ttç" ro,isyonundaı geldigi şekliyle kabülüne oy çokluğu ile karar

verildi.

Mustafa
Meclis

AR Hasan KARA Mustafa AKIN
Katip ÜyeKa üy"
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T.c.
MENDERIs BELEDiYESi

Karır No:256
Kırar Tarihi:07,12.202l

MECLİS KARARI

Komisyondın Gelen Rıporlar-2;

ol.|2.2o2| taIihli M€clis Toplantıslnda lmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve

Hukuk Komisyonuna havale edilen;

ilgi: a) 28.09.202l tarihli yazı.
b) 0l,l2.202l tarihli yazı,

5393 sayllı Belediye Kanununun Belediyenin gelirleıi başJıklı.59, maddesinin (d) bendi
,,Taşınır ve taşlnmaz maliann kim, satlş ve başka suıetle değerlendirilmesinden elde çdilecek

eeliİler" belejiyenin gelirleri arasında gö§terilmektedir, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun
:s"i.;iv""in yitki ve- lmtiyazlan* böltırnü l5/h maddesinde "müalli müşterek nitelikteki

lrira"tl".in yerine getiıilmesİ amacıyla, belediye ve mücaviı alan smfları içerisinde taşı,maz

J."r, t"-tilşu..İi, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa elmek, tahsis etmek, bunlaı

tir",ini" .,nrrı,'uyni ııak tesis etmek", aynı Kanunun "Meclisin Görev ve yetkileri" Bölilıniiniin l8/e

.Jaesinae ,.ıai,rrma, mal allmına, satlmln4 takaslna, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine

veya tahsisli bir Üşınmazm kamu hizmetinde ihtiyaç dı-ılıılmaması_halinde tüsisinin kaldırılmasına,

u|,yıldan fazla kiralanmastna ve sifuesi otlız ylh geçmemek kaydryla bunlar ilzeıinde sınırlı ayni hak

tesisine karar vermek,, denilmektediı, Buna göre; yukarıdaki Kanun maddeleri dikkate alınaıak,

İİ|".İ, 
"n"lu., 

içerisinde, Menderes ilçesi Üenderes (CumaovasD Mahallesi 2097 ada 29 parsel

,uyı, zto,oo -z,iiı. taşmmazda bulunan 460/14483 oraıırnda 9,20 m2,1ik belediye hissesi için satış

kaıan alınması hususunun uygunluğuna daiı, İmaı Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk

Komisyonunun oy birliği ile kabuliine ilişkin raporunun gödşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan görii§mel€r neticesinde; yukarıda metni yazılı gündem maddesİnin,

imaı Komisyonu, llan ve nlltçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabuliine

oybirliği ile kaıar verildi.

ı'\^
ARuu§tafa tIıı KARA }1ustıfa AKlN

Ntecl i> üy" Katip Üye
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T,C,
MENDERES BELEDiYESİ

Karar No:257
Karır Tarihi:07.12.2021

MEcLis raARARl

Komisyondan Gelen Rıporlar-3;

0l.|2.2o2-| tarihli Meclis Toplantısında Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna

havale cdi n;
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MENDERES BELEDiYEsi

Karar No:258
Kaf ır Tarihi:07.12.2021

MECLİS KARARI

Komisyorrdan Gel€n Raporlar-4;

o|.12.202| tarihli Meclis Toplantlsmda Plan ve Bütçe Komisyonuna_havale edilen;

lgi, ir.i. Sdiüİ"tİ, Seleaiye V"cli.;nln 16,06,2021 tarihİi ve 97509404,301,05,680 sayılı Meclis

Karan,
İzrıif Büyükşehir Belediye Başkanllğınm 16,06,2021 taıihli ve 97509404,301,05,680 sayılı

iügi MJ;'İİ;;'İ n"l"aiy"-i, hizhetler]nde kullanılmak iznre ,202| model FORD TRUCKS

-?.1u, ."r"i .",ı.lg96484, şase no:NMOKKXTp6KMB96484 ve 35 BBB 356 plakalı kaınyonun,

;;j:;;il;;ü*-r_*r,nuo 18/g maddesi ve 75lb maddesi ,gereğince. 
bedelsiz olarak hibe

"all.".İ 
.yg". Ö*lmüştilı. Söz Ğn,.u ,u"n yukarıda belinilen.. yöıetmelik ve esaslal

""r""r"";na" 
hiU"-ol-uk kabul edilmesi,237 sayılı taşİt kanunıınun değişik 10, maddesi hükiimleri

;;;;ilil; ;]i; ıti-ii işr"tıi 
""t 

el" Dert"k Hizmetleli Müdiirlüğii adlna işlenmesi

İ"İ"r*""'rr*-l"erna dair, Plaı ve Bütçe Komisyonunrın oy birliği ile kabulüne ilişkin raporunun

görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapllaıı görüşmelğ noticesinde; yüarıda metni yazılı.gündem maddesinin,

lluo r" nttç" İo-isyo"*O--g"laİgi ş"tliyle kabuliine oybirliği ile kaıar verildi,

Mu§tafa KA AR Ha§an I(ARA Mustafa AKIN
,§ Katip Üye

Aru

T.c.
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T.C.
MENDER_Es BELEDİYEsi

Karar No:259
Karar Tarihi|07.12.202 I

MEcLis KAR{Rı

Komisyondan Gelen Rıporlar-5;

01.12.202l ta hli Meclis Toplantlgnda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen;

2872 sayılı Çevre Kanunu hiikümleli esas alınarak, evsel kah atık idarelerine, atık
üreticilerine sağladıklan evsel katı ahk hizmetleıi için, evsel katı atık taıifelerinin ve ücretlerinin
belirlenmesi amacıyla hazıılanan, Menderes Belediyesi 2022 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin
uygunluğuna dair, Plan ve Bütçe Komisyonunun oy birliği ile kabuliine ilişkin raporunun
görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yapılan göüşmeler neticesinde; yukanda metni yazılı gtindem maddesinin,
Plan ve Bütçe Komi§yonundan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karaı verildi.

Mustafa
Meclis

cel KARA AKlN
üı,"
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T.C.
MENDERES BELEDiyEsi

Karar No:260
Karar Tarihi:07.12.202l

MECLis KAR{RI

Komis1,ondan Gelen RaPorlar-6i

01.12202l taıihli Meclis Toplantlsında Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyoıuna havale
edilen;

ilgi: Menderes llçe Müftllüğtlnün 09.01.2020 tarih ve E.359l2 sayılı yazısı.

Menderes Müflülüğü ilgi yazıyla. Menderes İlçesi Gazipaşa Mahallesinde Kur'ao Kursu
bulunmadığıru, bu mahallede ikamet eden vatandaşlanmlzın Kur'anı Keıim ve sahih dini bilgiyi
öğrenmek adma Kul'an Ku.su yapllmak üzeıe Belediyemizce uygun görülen bir Kur'an Krırsu yeri
tahsis edilmesi talep edilmiştir. Belediyemizce yapılan kontrol ve incelemeler neticesinde; izınir ili,
Menderes ilçesi, Gazipaşa Mahallesi 908 ada 8 palsel sayılı taşlnmaan l/l000 ölçekli uygulama
imaı planı içerisinde camii a|anlnda kaldığü ve mevcut cami bulunduğu tespit edilrniştir. Buna göre;
söz konusu taşınmazın 5393 sayıll Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Ye*i ve imıiyazları"
bölümiinde l5/h maddesi ve aynı Kanunun "Meclis Göıev ve Yetkileri" bölümilrıün 18/e maddesi
ve Diğer Kuruluşlarla ilişkiler Başl*lı Bölümün 75ld maddesi ve 50l8 sayılı Karnu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 47.maddesi gereği Mendeİe§ Müfttilüğiine l0 yıllığına tahsis edilmesi
hususunun uygunluğuna dair, Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyontrnun oy biıliği ile kabuliine
ilişkin raporunun görüşülmesi, denilmekle;

Meclisimizce yap aİı göfişmelü neticesinde| yukanda metni yazılı gündem maddesinin,
Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabuliine oybirliği ile karar verildi.

Mustıfa
\lcclis

Hasan KARA M
üy" Katip Üye

+
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T.C.
MENDERES BELEDİYESi

Karar Noi26l
Karar Tarihi:07.12.202ı

MECLis KARüRI

Komisyondın Gelen Rıporlır-7;

o|.l2.2o2l taıihli Meclis Toplantısnda İmaı Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve
Hukuk Komisyonuna havale edilen;

llgi: Tamer slvRİKAYA Vekili Av. Gülce MENEvlŞoĞLU taİafından verilen

24.09.202|IA1\ ye E.29l 84 kayltlı dilekçe.

iıgi dilekçe ile izmir ili, Menderes llçesi, Menderes (cumaovas0 Mahallesi, 2074 ada, 6
parsel sayılı 313,02 m2'lik taşınmazın, Başkanllgımızca bahçe ve yol yapmak suıetiyle el atıldığı,
uzlaşma teklifinde bulunulduğu ve bu hususta gerekli işlemlerin yapılmast talep edilmiştir. 5393

sayılı Belediye Kanununun Belediyenin geliıleri başlıklı 59. maddesinin (d) bendi; "Taşınır ve

taşınmaz mallann kira, satış ve başka suetle değerlendiıi]mesinden elde edilecek ge|iıler,

Belediyenin gelirleıi arasında gösterilmektedir," 5393 sayılt Belediye Kanunu'nun "Belediyenin
Yetki ve imtiyazları" böliimü t5nı maddesinde "müalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine
getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştrmak,
satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etınek, bunlar üzerinde şınıılı ayni hak
tesis etmek" aynı Kanunun "Meclisin GöIev ve Yetkileİi" Bölümiinün l8/e maddesinde "Taşınmaz
mal alımma, sattmına, takasma tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir
taşınmazln kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisinin kaldınlmastna, üç yıldan fazla
kiralanmasrna ve süresi otuz yllı geçmemek kaydıyla bunlar tizerinde sınrıh ayni hak tesisine karar

vermek" denilmektedir. İzmir İli, Menderes İlçesi, Menderes(Cumaova§D Mah.,2074 ada, 6 parsel

sayılı 313,02 m2'lik taşınmaz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içeıisinde "Belediye Hizmet
Aİanı ve Yol" kullanımında kalmaktadİr. Taşınmazın yolda kalan kısmının 3194 saylı imar

Kanunu'nun 15. ve 16. maddelerine uygun olaıak yola terk edilmesi gerekmekte olup, aynr iınar
adası içerisinde bulunan tüm parsellerle tevhit edilmesi geIekmektedir. Buna göİe; yukandaki kanun

maddeleri dikkate allnarak, söz konusu taşınmazın "Belediye Hizmet Alanı ve Yol" kullaıılmında
kalmasından dolayı Belediyemiz laıtıflI:d,aı, 294214650 sayılı kamulaştırma yasası gereği

kamulaştırma işlemlerinin yapılması için Belediyemiz 5 yıll* imar progıarnına ek olaıak a]ınması

hususunun uygunluğuna daiı, İmaı Komisyonu, Plaıı ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk
Komisyonunun oy birliği ile kabuliine ilişkin raporunun göri§ülm€si, denilrnekle;

Meclisimizçe yap an görüşmelel neticesinde; yukanda metni yaah gündem maddesinin,

imar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne

o1,birliği ile kaıar ı,erildi

Mustafa Oın Mustafa AKIN
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T.C.
MENDERES BELEDiYEsi

Komi§yondan Gelen Raporlar,8;

o|.|2.2o2| tarihli Meclis Toplantlsnda imar Komisyonuna havale edilen;

ilçemiz, Özdere Cumhuriyet Mahallesi sınırlan içerisinde, 1205 ada, 10 numaralı paıselin

_Paİk Alani.olan kullanımırun ui, r,..i.n_,roşuı ,.e ktilttırel lesislerin yer alabileceği "Belediye

lİlİ""İ'el".,;' "İ.J plan1*.u,,nu, ü"-t-*İ Plunl- Yapım Yönetmeliği'nin 26, maddesi 3,

bendi sereği hizmeı etki aıanı içinae ayrııması gereken eşdeğer bıiltiklüte alanın ise, ll7] ada,24,

fil}rrffi;il;;ii;;;;" iiri ,]a".,ii. ı? numaraiı p-arsellerin bulunölgu alanlarda yer alan

"Sosval T€sis Alanl' ve "Belediye H,;;İll""İ'; kullanrmlannın "Park Alanı'na döni§ttiriilmesi

".::ji.;i";;;:;,;;;;.,.^ iıi.tin ı,-"ıu"- i"tiiiuıı,:s+so+ıs plan işıem numaralı ı/ı000 öıçekıi

J,T'JJHİffi'İ;tÖ;,;kü,İ,ni. uygunluguna dair, imar Komisyonunun oy birliği ile

ka6ııltine ilişkin İaporunun görüşülmesi, denilmekle:

Karar Noi262
Kıraİ Tırihi:07.12.202l

MECLiS KARARI

ler neticesinde; yukanda metni yazıh gündem maddesinin,

abuliine oybirliği ile kaıal verildi.

Hısın el I(ARA
üy.

Mu§tafa AKIN
Katip Üye

Meclisimizce yapılan
İmar Komisyonundan geldiği

görüşme

şekliyle k

Mu§tafa
}lecli Kıt

,}
4

A./U



T.C.
MENDER"Es BELEDiYEsİ

Karar No:263
Karaİ Tarihil07.12.202l

MEcLis KAR{RI

Komisyondan Gelen Raporlar_9;

01.12.202l taihli Meclis Toplantlsmda imar Komisyonıma havale edilen;

Menderes Kaymakaİnlığl ilçe Müffülüğü, 03,09,202| tarihli ve 1614597 sayılı yazüsl ile
İzmir İli, Menderes İlçesi, Cüne},tbey Mahallesi, 759 ada, 12 numaIalı pa$elin konut alanr olan
kullanımının dini tesis aIaıır olarak planlamastnl talep etmektediI. Söz konusu talep doğrultusunda
Ilçemiz, Ciine},tbey Mahallesi, 759 ada, 12 numaıalı parse|in, "Konut Alan" olan kullanımının
"Dini Tesis Alani' olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği teklifinin uygurıluğuna dair, İmaı Komisyonunun oy birliği ile kabultine ilişkin
raporunun görüşüImesi, denilmekle;

Meclisimizce yapıla. görüşmeler neticesinde; yukafida metni yaztlı gündem maddesinin,
İmar Komisyonundan geldiğ şekliyle kabuliine oybirliği ile karar verildi.

(\
MU§taf,

Meclis
Hasan KARA Mustafa AKlN

;\,
Uve Kıtip Üye

A/tJ



T.C.
MENDERES BELEDiYEsi

Karar No:264
Karar Tarihi:07.12.2021

Komisyondan Gelen Raporlar-10;

01.|2.2021 taihli Meclis Toplantrsında, İmar Komisyonuna havale edilen;

izmir Büyükşehir Belediye Meclisi,nin 01.03.2021 taıihli ve 196 sayılı karan ile "İzmir ili
Genelinde 30/1Oİ2Oj0 Tarihinde Meydana Gelen Deplem. Sonucunda 7269 Sayılı Kanun

ru|.u_,nau eg" u" orta Hasarh olaıak Tespit Edilen yapılar ile 0l/0l/l998 Tarihinde yüüIlüğe

Cİrl.:;aİ"t B"ölgelerinde Yapılacak Yapılar Hal,*ında Yönetmelik" öncesinde Rüsat Alaıak

İuprl.,ş Vup,lrİ*ya 6306 Sayılı Yasİ Kapsamında Riskli Yapl Olarak Belirlenen Yapılarrn

Oo'.tlİtl.il"" ilişti. 
- 
Yapılacak Flan ve Uygulama Çalışmalannda UJulacak Usul ve Esaslar"

t"lİ.İJr-iİ "lrp,'lr-ir 
Btlytikşehir Belediye Üeclisi'nin |1,l|,ZO2.1ta hli ve 1287 sayıll kalan ile

t"İ r" r".İ uyİolurn-rn .il.e.i urat,l.,şİ.. Söz konusu meclis _kararı 
kapsamında ilçemiz, Ata,

rıtir,iv"t, coi"-"" Cumhuriyet, Kemalpaşa, Kasımpaşa, Gümüldür. Fevzi_Çakmak, GümüJgii|

aİuİtı*,'cti-tıat inonti, drta ve çuturaıtı vat alliıeıi snırlan içelisinde Teklif Uİp: 35616789

;l;; işi;- numalalı ,,Mevcut plaıiaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" olaıak belirlenmesinin
'uygrnİrgu* dair, imar Komisyonunun oy birliği ile kabulüne ilişkin raporunün görüşülmesi,

denilmekle;

Meclisimizce yapılan göıüşmeler neticesinde; ),ukarıda metni yazılı gilndem maddesinin,

İmaı Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oybiIliği ile karal verildi,

Mustafa
Meclis

Hasan Y KARA
ye

Mu

.;

Ka ü Katip Üye
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T.c.
MENDERES BELEDİYESİ

Karar No:265
Karar Tarihi:07.12.2021

MECLiS I({RARI

Komkyondan Gelcn Raporlır-ll;

01.12.2o2l tarihli Meclis Toplantlsında imar Komisyonuna havale edilen;

Izrnir Büyilkşehir Belediye Meclisi'nin 17,og,2o21 tadhli ve _05,]065 
sayıIı kaıan ile

1/25.000 ölçekli Çevre Diizeni Pl-,'Ju-i'İ"nt"l Yerleşik Alan" olarak belirlenen, llçemiz,

Öİüİ;*-i;;] Ç'atmal Vlalıallesi sıJarı içerisinde yer a]lı !16 
ha'lık alana ilişkin hazlılanan

Teklif UİP: 35182416 plan ;şı". nu"ıi l/l000 ölçekli Uygulama imar Plan teklifınin

.rg*lĞ*" auİ.,-i-ar 
'«o.iryon,n*-ov ti,liği ile k;bulüne iİişkin raporunun görüşiilnesi,

denilmekle;

Meclisimizce yapllan göIiişmeler neticesinde; },ııkanda metni.yazılı giındem maddesinin,

i.", r".İ.yoİ..a- İ"İai6 ğliyİ" l,utoliine oybirliği ite kaıaı veıildi,

KARA
ye

Mu§tafa AKIN
Katip ÜyeMustafa

Meclis
Ha§an

i]
Ş

A./U



T.c.
MENDERES Bf,LEDİYESi

Karar No:266
Karar Tarihi:07.12.2021

MECLİS I(ARARI

Komi§yondan Gelen Raporlır-12;

ol.|2202| tarihli Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen;

"İzmir il sınrlan içerisinde (Balraklı Belediyesi sınırlan içinde İzmil Büyiikşehir Belediye

Meclisinin 12103/202ı taİihıi, 05.30ı sayılı ve lzmir Büyiikşehir Belediye Meclisinin 17/09202l

İ-ilrİİ, OS.lOZt sayılı Kararlan ile uygun göiülen alanlaı hariç) 30. Ekim 2020 taıihinde yaşanan

J"o.". ,o-*, 7j69 sayılı Kanun kİpsamında ağtr ve orta hasarlı olarak te§pit edilen ruhsatlı

;;;lr"", ;; ve mal gilverı]iği açısınd'an dönüşümlerinin ivedilikle_ yapılması amacıyla, yapılann

İo'"'ijİil-u." ilişl.i. yuİlacal.-olan y.ni inşaaı ruhsatı miiracaatlannda; tıu binalaıda yapı ruhsatı ve

"tİ 
.i.ri p-j""inİ"n heşaplanan toplam yapı inşaat alanüna o/o20 |lave edilir, Yeni yapılacak

y"p,İ-J",,Ölİ. yapı inşaat alanına ilave edilen 9"20 anış; ruhsat ve eki mimari pğesinde

i"ii.ı*", t.j, aoealnaen z tat fazla olarak kullanılabileceği gibi, taban alanında da kullanlabilir.

Ancak taban alanr yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde kalmak koşulu_ile parsel alanının o/o60'ını

g.İ..".; İ"l.İl"a" t"liİl"n"n pl- hükmüniin lzmir Büyükşehiı Belediye Meclisi'nin 11,11,202l

İ"rİtİlr" lİSO sayılı karan ile onaylanaıak yürürlüğe gİrdiği tespit edilmiş olup, ilçemiz sınııları

içerisinde hak kaytının yaşarımaması açıstndan respitİ yİpılmış olan orta ve ağlr hasarlı yapılaıda da

"İ.İ 
t 
"kl"". 

uell.esi.rin uygunluğuna dair, imaı Komisyonunun oy birliği ile kabuliine ilişkin

raporunun görüşülmesi, denilmeklej

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesindei }ukanda metni.yazılı giindem maddesinin,

imar Komisyonundan geİdigi şekliyle kabulüne oybirliği ile karaı verildi,

Mu§tafı R Hısan I({RA Mu§tafa AKIN
Kıtip Üyelltec
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üy"
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T.c.
MENDERES BELEDiYEsi

Karar No : 267
Karar Tırihi:07.12.202l

Ml]CLis KARARI

Toplanhya Katılamayan Meclis Üyeleri AyşegüI DURAN TÜRKER, Hazaü

DENiZ CEZER. İbrahim BINEK. Mehmet CİVEK, Bülent TAŞKIRAN, Mehmet

SARIKAYA, ratma vaxıs, Miiınin BAYRAM, Gürsel RÜZGAR, Ayhan
PEHLİVAN ve Hüseyin ÇOLAK'ın izinli sayıknalanna oybirliği ile karaı verildi,

,r^
lu§tİfa Hasan KAR{

üy" Katip Üye

Aru



T.C.
MENDERES BELEDiYEsi

Karar No: 268
Karar Tarihi:07.12.202l

MECLiS KARARI

Göriişülecek başka giindem maddesi bulunmadığından Aralık-2021 Olağan

Meclis Toplanİısı 2.Birleşiminin kapatılmasına ve Ocak-2022 Olağan Meclis toplanhsl

İSİ.İ"şİ-]ri. O0.01.202:2 Pazartesi günü saat l7:O0'da Belediyemiz Meclis Toplantı

Salonunda yapılmasına oybiİliği ile karaİ verildi,

Mustafa
ı'Ieclis

Hasan Y Mu§tafa
Katip ye Katip Üye
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