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MEcLis KARARI

Meclisimizce yapılan göri§meler neticesinde; Yukaıda Metni Yazılı Başkanlıt Önergesinin

Gündeme alınmasına, oy birliği ile karar verildi

Başkınlrk Önergeıi,1;

İLci: Gençlik ve Spor il Müdii.lüğüniln Bila taİih ve E,458662 sayılı yazısı,

ilgi yazıda; Mülkiyeti Gençlik ve Spoı Cenel Müditlüğe aüt olan, üsafruf hakkı Gençlik ve

SDor il Müdürlüğiinde bulunan. sentetik ;minli Futbol sahasına ilişkin Belediyemizce tahsis

#lJİ#lrİ, 
"fuo 

İl-"v""uc| 
"ğ", 

.l"""k* talebe ilişkin Meclis Kaıannda ıalebinize ek yapılaıak

."-t,r" 
"İİ"a. 

Ö*ç1,1 ,e S-por İ Miidıi.ltigti,e gönderilmesi ıalep edilmektedir,

Belediyemizce yapılan inceleme ve degerlendirmede; llçemiz, Kemalpaşa Mahallesi, lntinü

c"aa"ri li^riJ", tup** ,7|6 
Ada, |2,l3 ve i6 parsellere kayıth Mütkiyeti Cençlik ve Spor Genel

Md*ü;;;; ,fuarar i|zerinde bulunaı sintetik zeminli Futbol sahası_ ve tesislerine ilişkin

"ıu,rl, 
Ğ*iı,t r"'ipor cenel Müdtırlüğiinden, Belediyemiz adma on (10) yıl siieyle tahsis

edilmesi için Meclis kaIan ahnmasl gerekmekedir,--' - -İ.';;* 
Meclisimizce görii§ulerek bt karaıa vanlması hususunu rica ederim, Denilmeklei

A Fatma EKiCioĞLU
Katip Üye

Amine ÇiÇEK
Katip Uye
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T.C.
MENDERES BELEDİYESi

Bışkınhk Önergesi-2;

ilcemiz. Giiİnüldiıİ Mahatlesi L\7,c,20,c, L18,d,l6,a-t6,c-16,d, Ll8,d,l7,d nazım imar

,ıan, ,r#ı"#';; ö;",. il"ı,"ıı"s 
-Jiti. 

ii.a.-ı_lı^o. ıo... L l8.d.2l,b. L l8.d.22 .a_22.b,22.c,22.d.

İ-ll.a,ll."-Zl.a nazım imar planı p"nal*,,ru,lar, J"l,ilinde ki alarıda hazırlanan UiP: ]6634,5 ve

Ulp:l5l0?,5 plan işlem nurn*ı,. s"ı";;y";;";İi,İ;" 08,02,20lc tarih_ve 46 sayılı karan ile

onavlanan ve 01.03.20l9 tanh ,e 3650;y;i;;;_, lı. ır.i, Büyiikşehir Belediye Başkajıllğl,na

sönderilen l/l000 ölçek|i llave 
"" 

R";;;;'U;;;;u i,a, Pluı, teİlifinin, söz konusu bölgede

İHİi,n.i;J"İ;;; jİİiv"çl"" aoe"ln,."*a, İJüe",kt, ola,, plan değişiklikJerinin kamu yafarı

İ:J;,;;;;;.;.çİİr.,i u,u,,ylu g,l iade idilmesi hususu haiz.olmuştur,

Konunun Meclisimizce goruşti'l,"'İİiİ-İ,"" varılrnası hususunun görüşülmesini rica

td€rim. Denilmekle;

MECLiS KARARJ

Fatna EKicioĞLU
Kıtip Üye

Amine ÇiÇEK
Katip Üyc

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; Yukanda Memi Yazıll Başkanlık Önergesinin

Gtındeme alınmasına-oi birıiği ile kaıaİ verildi,

Bı§kant
I

Meclis

V.

A/U

KarırNo :9l
K.rar Tarihi |02.05.20l9
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T.c.
MENDERES Bf,LEDiYEsİ

görev ve yetkileri aİasında sayılmakıadlr,

Bunedereilçemizindüzenl,eesenligi.Menderes.indoğal!eyereldokusununkorurrmasl
icin 1608 sayılı yasanrn Belediyelere "#ii "ia"g, ",ıı,i 

oiumlu yonde kultanmak amacıyla

hazırlanmış olan Menderes s"ı.aiy.o i;i;;-Y;;Harı Uygulama Yonetmetiği,nin Temizlik ve

Cevre ile ilgili Hiltiimler alt b"şü,ğ, "ı;İ; v",'J, "aÜİ" 
l0,.Madde olarak "Göl ve baraj

ıölleri ile göllere., oş,y- a",l"" çop,,j"), ç",* glUl katı aııklar v€ stvı atıktar ile antılmış

İr'l,, İİfil.*i. gtil'ıe baraj göül,;İ]"';ıe;,İİ";İyuİ a","l",a,_yuı.,ıl, 
"j,tı:,,*Til:iy#,liıH;;"İ;;;, İ;;dy, umuçl, kullan,l* baraj göllerinde * ". t,ş,lT.::l

avlamak. sportif faaliyetl.,a, b,lunmjleOllİıİ mal*simum su kotu içinde kalan arazilerde ıarım

ffi ];tffi ;;i;;il;*ı1.'l.*ytil:l*h:İ].*.ooi:h.rj"il;',,*Tl'"ii"t,.H,'#
derelerden su, toprak ve malzeme

!İ,İşİİİ.İt İlİİ"İİ" ,u,,İ,,.u", t,"u",İ,- ;örüşlilmesini rica ederim, Denilmekle;

Başkınhk Önergesi-3;

5J93 Savılı Belediye Kanunu-nun Be]ediye Meclisinin Görev ve yeıkileri başllklı l8,

M"dd.#;;;İ#;;;İ" İİ.l"İo, *"l"a-'İ*İ"lu,u*, ol- vOn,tmelikleri kah,]l eımek Meclis

Meclisirnizce yapılan görüşmeler neticesinde; Yukanda Metni Yazılı Başkanlık Önergesinin

cunaem" aıınınus,"a"'oi birıiği iıe kaİaf verildi,

MECLiS KARARI

Fatma EKicioĞLU
Katip Üye

Keıar No ı92
Karır Tırihi !02.05.20l9

Amine ÇiÇEK
Katip Uyei\t
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T.C.
MENDEREs BELEDiYESi

Kırar No |93
KırarTarihi :02.05.2019

MECLiS KARARI

Başkanhk Önerge§i-4;

5393 say ı Belediye Kanununun Mecl isin Görev ve Yetkilen başlıklı 18/l bendinde; "Norm

kodto çercevesinde belediyenin ve bağlı
vprze,t." Hilimü bulunmakta. lçi

k ruluşlannıb kıdroıqrının ihdas, iptal w değişıirilmesihe

kqror şleri Bakanlığınca 22lO2l2OO'1 tııih ye 26442 sayrh Resmı

Gazete de yayımlanaİak yürürlüğe
llke ve standaItlarına

glren Belediye ve Bağlı Kuruluşlaıı ile Mahalle İdare Birlikleri

Norm Ka&o Dair Yönetmeliğin Kadroların Tespiti başlıklı 9/2 bendinde; "Bu

Yönetneliğin ekinde yer aları Ek-2 Belediye ve Bağll Kuruluş laıı ileMahalli idare Birlikleri Norm

Kadlo Standafilan Cetv€ llerinde belirtilen birim müdürlüğü ve üstü yöneticı kadro unvanları ile

alan Ek-3 Belediye ve Bağlı Kuruluşlan ile Mahalli ldare Biılikleri kadro
Yönetmeliğin eKnde yer

Unvanlan
un

olustuıulur. idari biıimler ile bu birimlere ait kadro unvanlan aI,§tnda ye*i ve görev mükerrerliğine

ve bu kadro unvanlanndan aynı mahiyetteki hizmet ve görevleri ilb edebilecek birden
vea verilemez

kadıo unvanr ihdas edilemez Birirn müdiirlüğü ve tistii yönetic i kadro unvarılan
faz la yönetici

olarak belirlcniı ve fiilen icm edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanlan
hizmet gerekleIine uygun

yönetİneliğin 'Kadro lhdasi; başllğmı taşıyan l0 Maddesinin l
kullanılamaz." Denilmekte, aynı

Memurlan karıununa tabi memur kadroları ile
Bendinde; '1417/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet

arak meclisler tarafindan ihdas ediliİ. M€mur
siırekli işçi kadıolan bu yöneftıe liğe uygun ol

alan Ek-S Belediye Bağlı Kuruluşlan ile
Yönetmeliğin ekinde yerkadrolarının ihdası için

lı cetvel, sürekli işç i kadrolannın ihdası için ise
Müalli ldarc Birlikleri Ka&o Cetvelleıinden (I) sayı

birlikte mecli§e §unulur.
(V) sayıh cetvel eksiksiz olarak doldurularak ihdas gefekçeleriyle

ve değişikliklerinde
Kadrolaİın iptal inde de aynı usul uygulanır. Kadro ların ihdas, iptal

yer aları Ek-5 Belediye ve Bağlı Kurul uşları ile Mahalli idare Birlikleri kadro
Yönetmeliğin ekinde

lı cetvello düzenlenir,' Hükmü ile birlikte ayn! Yönetm€liğin
cetvellerinden (Iv) ve (vII) sayı

maddesinin (1) bendinde "Boş memur kadrolarında sınıI'.
"kadro değişikliği" başlığııu taşıyan l l

kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği
unvaır ve derece değişikliği ile boş nremur

ikliklerinde (U) sayılı cetvel ve Dolu kadro
meclis kaıan ile yapıtır. Boş Kadrc değiş

urularak değişiktik gerekçeleri ile birlikte mecli§e
deglşıkll kleriııde (llI) İayılı cetvel eksik siz dold

ilen ve Müdürlükler
sunulur. " Denilmektedir. Yukanda belirtilen madde hükiiml;rine göre ihdas €d

arast dolu ve boş olarak aktarımı yapılan kadrolara ilişkin;

l.(Il) sa},ılı boş kadro değişikliği (Memur)
rica ederim. Denilmekle;

Belediye Meclisinc e gerekli karaün alınmasınl

Fıtma EKiCioĞLU
Katip Ül,e

Amİn€ ÇiÇEK
Kstip Uye

Meclis Başkanı _

M

A,N
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Meclisimizce yapılan göri§melel netiÇesinde; Yukanda Metni Yazılı Başkadık Önergesinin

Giindeme alınmasına.o' billiği ilt kalat verildi,



T.c.
MENDERES BELEDlYEsi

Güıdeme Alınıı Başkınhk Önergesi-l;

iLGi: cençlik ve spor il Müdoİlüğiiniin Bila taıih ve E,458662 sayılı yazrsı,

İlgi yazlda; Mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdülüğe ait olan,.tasamıf hakkı Gençlik ve

cnor il Müdtiflüği.inde bulunan, sentetik 
'zemirıli Futbol sahasına ilişkin Belediyemizce ıahsis

İlJi,_,# 
"ı], 

İ,il;;J;ş;,;ı;;a alebe ilişkin Meclis Karannda talebinize ek yapılarak

;;;;rĞj;t.;;İİr'r" S-"po, i Müdürlüğiine gönderilmesi talep edilmelıedir,

Belediyemizce yapılan inceteme ve değerlendirmedeı jtçemiz, Kemalpaşa Mahallesi, İnönü

cuao""i tir"ı.i", t p**'zıo ıdu, 12, 13 ve i6 parsellere kay.ıılı Mülkiyeti Gençlik ve Spor _Genel

ffi;;Ü;; ;;';ln--l, tio.ina" Uuİ,n- s"ntetir zeminli Futbol sahas]. ve tesislerine ilişkin

;;;.,E;;,k ,", Spor Genel viiauriiıgırra"n, Belediyemiz adtna on (l0) yll süreyle tahsis

edilmesi hususunun görüşülmesi. Denilmekle:

Meclisimizce yapılan göriişmeler netiçesinde; llçemiz, Kemalpaşa Mahallesi, İnönü Caddesi

iizerinde. taDunun 716 Ada- l2. ı,ı,e io p*,"ııe," 
'kayıtı Mıilkiyeıi Gençlik ve Spor 

_Genel

ffifiİ:H;,n -İar a",ina" j,l*al-"enıetil, zeminli Futbol sahası ve ıesislerine ilişkin

HX" Öİ'; İp"7Ğ"*ı Üuau,İİeİ"o*, .gaediyerniz 
adına on (10) yıl süreyıe tüsis

.aİİr.rinin ,yg*luğuna oy çokJuğu ile karar verildi,

MECLİS KARARI

Fatma EKicioĞLU
Katip Üye

Karır No |94

Kırır Tırihi |02.05.2019

Aırüine Çi.ÇEK
Katip UyeMustafq

Meclis l
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T.c.
MENDf,REs BELEDiYEsi

Giindeme Alrıan Başkınhk Öncrgesi-2;

ilçemiz, Giimütdür Mahallesi Ll7,c,20,c, L18,d,16,a-16,c-l6,d,_Ll8-d,l7,d nazrm imar

nlanr oaftaları ve Özdele Mahallesi ı-ltı,ıu,ı, ı-lı,a,ıo,ç, Ll8,d,21,b, L|8;d,,22,a-22,b,22,c,22,d,

ijft'.düHj;,";; i._*pl"_ p"njaİ, .ınıhan dahilin<leki alanda hazrrlanan UiP: 16634,5 ve

;Ş,;51a;,;"İ;rl".'rro.-"l,,'S"lJr"mi, V"cli,inin 08,02,2019 tarih_ve 46 sayıh kararı ile

onavlaıan ve 01.03.20l9 tarih ve ıoıu."y,i, yL.,, ile lzmir Büyilkşehir Belediye Başkajıltğü,na

liiİŞi"" 
,, 

*ö-.ir"ııi,iluu" " R*;;; i,g,ı;, lmar Planı ıeklifinin, söz konusu kılgede

::;:"..';^:,,;,;;;; iı,ıiu^"ıan docrulnıs'unda iilecekıe olası plan değişikliklerinin kamu yararı

ffi'.'İ##t .';";İ;];;,,İ;;; iude Jdil,nesi hu"s,nun görüşülmesi, Denilmekle:

Meclisimizce yapllan göİuşmeler neticesinde; ilçemiz, Giimüldü l4ahallesi Ll7,ç,20,c,

L18.d.l6.a-l6.c-l6.d, L18.d,l7,d n-,; ;;;;, 
-pqlg 

: özdere Jı4ahallesi Ll8,d,l7,d,

Ll8.d.t6.c, Ll8.d.2l.b, rıa.a.zz.a,zil-iİ-i,a, in,a,zı,",zı,9.11,], i" planı paftaları

sınırlan dahilindeki alanda hazırlanaıi lp,-looı+,s ve UiP:ı5ı07,5 plan işlem numaralı,

Beledivemiz Meclisinin 08,02,20l9 
'ai't, 

* +o suy,l,ka,u" ile onaylanan ve 01,03,20]9 tarih \e

;;Ş;'"r,ü;,;;;İİİ'ir-i, giiyiiiş"t,İ,'aeledİye'Başl<aıl,gı'na gönderilen l'l000 ölçekli lla\e re

Rerizyon Uygutama imar Planı "llİlJ* 
*l'l""İ"u b-oügedİ degişen koşullaı ve ihıiyaçları

.ı^Enülht§ıında peleceküe otası pı* o.eiiii.lik].ri"i" kamu 
-yararı kipsamında önüne geçilmesi

Hİ;;;.;İ*;;;;İ;;,İ h;"!,;,",ig"luguna oy çoL luğı] ile karaı r erild i,

MECLis KARAR|

Fatma EKİcioĞLU
Katip Üye

Amine ÇiÇEK
Kıtip Üye

Meclis Başkanı

A./U

Karar No :95

Kırar Tırihi :02.05.2019
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T.c.
MENDERJ,s BELEDiYEsİ

5393 Savılı Belediye Kanunu'nun Belediye Meclisinin Görev ve yetkileri başlıklı 18,

M"dd"İ'i;;İ;;;;;j";İr;;İ;;; ;,ru"lacak olan yönetmelikleıi kabul etmek Meclis

s.örev ve yeıkileri arasında sayılmakıadır,
Bu nedenle ilçemizin diizeru ve esenliği. Menderes,in doğal ve yerel dokusunun korurımast

icin tö08 Sayılı yasarun Belediyelere ;;İİ;İd"ğ, yetkiyi oİumlu yonde kultarımai amacıyla

hrr,.lanns olan Menderes s"ı.oiy.o E;;ii,l.-vu;,uİları Uygulama _Y.önetmeliği,nin 
Temi7lik \e

Cevre ile ilgili Hiikümler alt uuşl,g, ulİnİ" y", 
"İ-rn"aaelJ," 

10, Madde olarak "Göl ve baıaj

ptilleri ite eöllere su taşı)an derelere Ö;"İ;l;;,; gibi k ! atülar ve sıvı alıklaI ile arıtılmış

İİİİ]İ,' İİU'jİİ,,.J'. *oTJe Ua,u1 göll.,jİİ; g;;,i ;şılai derelerde yakıtlı.- vakıtsız moıorlu araç

caıısıınlması, içmesuyu arnaçlı u,,_İJ;;;;ii#;,l,-" *şiv_ o*iıerde yiizmek, balık

:İl'#:İ: Ş:,'#i;İİ,",l.İa.'U*,n"İ,, gollİİni mul,,si,num su koıu içinde kalan ara?ilerde ıaıım

vaomak. tarımsal sulama yapmak. nuwi, oıuırnuı.. göl ve baraj gölleıi,,ile göllere su taşl)an

İereüerden sr4toprak v" ."l,"," ç"mJll*İİİ",' "tlJn,esi 
tıu"u,unun göri§ülmesi, Denilrnekle;

MECLiS KARARI

Gündeme Ahnan Başkanhk Önergesi-3i

Mcclis Bışkanı
Fatma EIdcioĞLU

Kıtip Üye

Amine ÇiÇEK
Katip Üye

Meclisimizce yaptlan görii§meler neticesinde; Yüanda Metni Yazılı Giindem Maddesinin

Hrk* İİ;;;;;;;;"'tıa,alesi-ne, oy Uirligi ile karaı verildi,

tJ"\l

Aru

Karır No :96

KararTırihi :02.05.2019
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T.C.

Kırır No ı97
KırarTrrihi :02.05.20l9

MECLis KAR{RI

Gündeme Alınan Bışkanhk Önergesi-4;

5393 sayılı Belediye Kaırununun Meclisin Göıev ve yetkileri başltklı l8/l bendinde;

lediyefiin ve bağlı kuruluş larının kadrolatın ü ihdas, iptal
"Norm kodro çeıçeyesinde be

Hükmü bulunmakta, içişleri Bakanlığınca 22lo2l2001 taih ve
d"ğ,ştirılmesiıe kqraf vermek"'

ayımlanank yürülüge giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
26442 sayıL Resmi Gazete de y

Dair Yönetmeliğin Kadrolafln Tespiti
Mahalle idare Birlikleri Norm Kadro llke ve standadlarına

-2 Belediye ve Bağl ı Kuruluşları ile
bşl ıktı 9/2 bendinde; "Bu Yönetmeligin ekinde yer alan Ek

belirtilen birim müdür lüğii ve üstii
Müal li İdaıe Birlikleri Norm Kadro StandaItl an cetvellerinde

Belediye ve Bağh Kuruluşlaı ile
yönetıcı kadlo unvanlan ile Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3

lı
IVlahalli ıdare Birlikleri kadro unvanlan

uı. ldari birimler ile bu biıimlere ait kadro unvanlaıı

mükeİrerliğine yer vefı lemez ve bu kadro ıınvan laıından aynr müiyetteki
arasında yetki ve görev

bilecek biıden fazla yönetlci kadro unvanı ihdas edilemez. Birim
htmet ve görevleri ifa ede

uygun olarak belirlenir ve fıilen icra
müdürlüğü ve üstü yönetl ci kadro unvanlan hizmet gerekleıine

yönetmeliğin ''KadIo
hizmeılere ilişkin kadro unvanlan kullanrlamaz." Denilmekte, aynı

!e 65/ sayılı Dcvlctedilmeyen
Maddesinin 1 Bendinde;' l4l7/t965 tarihli

ihdasi' başl ığını taşıyan l0
kadroları ile sürekli işçı kadrolan bu yönetme liğe uygun olarak

Memurlan kanununa tabi memul
emur kadrolaıının ihdası ıçrn Yönetmetiğin ekinde yer alan Ek- 5

meclisleı tanfindan ihdas edilir. M
li idaIe Biılikleri kadro cetvellerinden (t) sayllı cetv€l,

Belediye ve Bağll Kuuluşları ile Mahal
ıl1 cetvel eksiksiz olarak doldurulank ihdas

sürekli işçi kadro larınm ihdası içrn lse (v) say
inde de aynı usul uygulanır. kadroların

gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur, kadroların iptal
an Ek-5 Belediye ve Bağ lı Kuruluşlan ile

ihdas, iptal ve değişiklikleri nde Yönetmeliğin ekinde yer al
cetveller diizenlenir .' Hükmü ile

Müalli idaıe Bi;likleri Kadlo Cetvelleinden (lV) ve (Vt]) sayllı
t. maddesinin (l) bendinde ''Boş

"kadro değişikliği, ' başltğmı taşlyan l
birlikte aynr Yönetmeliğin

d9ğişikliği ile boş memuI kadrolaırun iptali ve dolu

memur kadro larında srnıf, unvan ve derece
Kadro değişikl iklerinde (ll İ sayılı cetvel

kadıo laIda delece değişi kliği meclis karan ile yapılu. Boş
doldurularak değiş iklik gerekçeleri ile

ve Dolu kadro değişikl iklerinde (Ill) sayılı çetvel eksiksiz
göre ihdas edilen

" Denilmektedir. Yukarıda belirtilen madde hükiimlerine
birlikte meclise sunuluı

lu ve boş olalak aktartml yapılan kadrolara ilişkin hususunun göri§ülmesi,

ve Müdürliikler arası do

denilmeklel

Meclisimizce yaptlan görüşmeler

Uvgunlu$ına oy çol<lugu ile karar verilai
neticesinde; Yukarıda Metni Yazıh Gündem Maddesinin

pıtına nricioĞr,u
Kıtip Uye

Amine ÇİÇEK
Katip Üye

Nleclis

A/U

MENDERES BELf,DiYEsi

n
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T.C.
MENDERES BELEDiYEsi

Karar No :98
KararTarihi :02.05.20l9

MEcLis I(ARARI

Gündem Maddesi-ı;

l 8,04.20l 9 tarihli Meclis toplantlsmda gündemde bırakılan,

Menderes Kaymakamlığı ilçe Taıım ve oman Müdürlüğü'nün 13,04,2019 tadh ve

] l71286 savtlı yazısı ile üalep edilen, V*Jutl 1-1"y,İl ile Çiftçi Mal|an.Koruma Meclisi Üyeligine

5 asil 5 yedek tiye isminin belirtenmesi hususunun görüşüllnesl, I]enılmeKle:

Meclisimizce yapılan gödşmeler neticesinde; Murakabe Heyeti ile Çiftçi Mallaıı Koruma

Meclisi Üyelednin Meclis Toplantısına İut,l,nuınul*nOan dolayı, Haziıan ayında yapılacak olan

İİ""İİr'l"İİrrİ,.ına" !O.ŞUl.İk ti,","!taemde brrakrlmasrn4 oy birliği ile karal v€ ldi,

}l Fatma EKicioĞLU
Katip Üye

Amiıe ÇiÇEK
Kıtip Üye

J
4fr
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T.c.
MENDERES BELEDiYf,si

Karar No |99

KararTarihi t02.05.20t9

MEcLis KARAR!

Gündem Maddesi-2;

Belediyemizin 2018 yılina ait Bütçe Kesin Hesapları, Mahalli İdaıeler Bütçe ve Muhasebe

vonetmJ,gi-,-nin' +o,muaa.,i',yu.,n* İİ-ı;j;l;*nı:E;; ms:[Hr:tr,*ş iHT:
kavıtlara uygun olarak hazırlaffruş oıup

u"iriijiiJrİıi,-t v,ıı Bütçe ve Kesin Hesablrun gört§ülmesi. Denilmeklel

Meclisimizce yapılan göriişmelel neticesinde; Yukanda,Memi Yazılı Giindem Maddesinin,

Ph *'İ;;; İ; 
-sİoİ*u 

lİu,aı",in" oy birliği ile karar verildi,

Fatlna f,KicioĞLU
Katip Üye

Amine ÇiÇEK
Katip Üye

{l

A/U



T.C.
MENDERES BELf,DİYEsi

Kırsr No :l00
Kırar Tarihi :02.05.2019

MECLiS KARARI

GündeE Mıdde§i-3;

İlgi: Menderes vtrgi Dairesinin 19,04,2019 tarih ve 142495 sayılı yazlsı,

ilsi vazı ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının tahsil usulü haİkrntaki kanunun 90, Maddesi

*."ni"".' jl.'rİ;^; İ".rrvİ,"a"-eJ",';"prnul<, ii"İ", aa"aiy" mec|isimiz tarafındarı seçilecek l
-asiı.-ı 

vedek üyenin belirleEnesi g"*ü-ljialıır"iş olup. konunuı görüşülerek gerekli kararın

J..-İ t r"**,- gorüşülrnesi. Denilrnekle:

Meclisimizce yapılan görüşmeleI neticesinde; Yapılanaçık oylama neticesinde, 6183 sayllı

Amme Alacaklannrn tahsil usulü h"kk;;;l k;",; 90 M9991ş] gereğince oluşturulan

r#'İİ;; Ş;;;J -"," tı,llt]"'İİt- ö2«ıN," tvedek) üye Mehmet SARIKAyA

oy çokluğu ile seçilmişlerdir

\lu Fatrna EKİcİoĞLU
Katip Üye

Amine ÇiÇEK
Kıtip Üye

l\* ğ)
; {f

A,/U



T.c.
MENDERES BELEDiYESi

Gündem Mıddesi.4;

5393 sayılı Belediye Kanununun 49,maddesinin 3,fıkıası gereğince Belediyemizde

.Orl*ş."İİ JlarJ gor* ,"*rU orurrl uOa Kameraman, 01,052019 _- 31,12,2019 taıihleıini

kapsayacak sözleşmenin tam zamaıı olJl"nİl,nrn""i " çul,ştınlacak Tam Zamanlı Sözleşmeli

İ;"ı",'il;ıty; B"k-lıgı eıitçe ve Mali i6n1.ol Genel Müdii üğiintin (lV) Sayılı Cetvel: Dolu _

;;;İ;;;;;;;; (lraeın-rr; goit",i, 
"";elde 

milnhal bulunan Unvan_Kodu, Unvan, Sınrf, Deıece

iJH]i' u""ii;.,ı,'oi"'tari',l*' gior,.riı"J ihdas ediıecek Tam Zamanlı Sözleşmeli personelin net

;;;;j;;;p;;;;i.""ini ," -c"n"ıg"J ı;;d"sinde beliıtilen oranda ek ödemenin yapllabilmesi

hususunun görüşülmesi, Denilmekleı

Meçlisimizce yapılan göri§meler neticesinde; Yukanda Memi Yazılı Giindem Maddesinin

llun ," ntçe ro-isyonu,,u hu,al"sin" oy birliği ile karar verildi,

MECLis KARAR|

F&tma EKicİoĞLU
Katip Üye

Kırar No ;l0l
KararTarihi :02.05.2019

Amine Çi.ÇEK
Katip UyeMustafa

Mec.lis
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T.C.
MENDERES BELEDiYEsi

Karıf No ıl02
KararTarihi :02.05.20l9

MECLiS KARARI

Toplantıya Katılamayan Meclis Üyeleri Siileyman SANI(AYA ve Halis

MAclT'in izinli iayılmalann4 oybirliği ile karaİ verildi,

Mu§tafa Fatma EKicioĞLU
Katip Üye

Amine ÇiÇEK
Katip Üye

\d6
\

Aru



T.c.
NtENDEREs BELEDi.t,Esi

Karal No :l03
Karar Tarihi :02.05.2019

MECLiS KARARI

Görüşülecek başka giindem maddesi bulunmadığından Mayls_2ol9 Meclis
Toplantısı l.Birleşiminin kapatılma§ına ve Mayıs-20l9 Meclis Olağarı 2,Birleşiminin
o7.05.2019 sall giınü saat l7:00'da Be|ediyemiz Meclis Toplarıtı Salonunda
yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Mu§tafa Fatnı EKİCioĞLU
Katip Üye

Amine ÇİÇEK
Katip ÜyeMec{i9
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