
SARAYKoY BELEDiyE MECLisiNiN 07 ocAK 2022 cvwlcthrii sAAT 17.00 DE
YAPILAN 2O22YILI OCAK AYI

or,Ld.qw vmcr,is ropt,ANTrsr r. ninr,n$iur t. OTuRUMUNAlir rur^t N.q.x oznrioin.

Belediye Meclisimizin 2022 Yrh Ocak Ayr Ola[an Meclis Toplantrsr l.Birlegim LOtururnu
07.01.2022 Cuma gtinti saat 17.00 de Belediye ve Meclis Bagkanr Ahmet Necati 0Zne9 Bagkanhprnda;

Belediye Meclis Uyeleri Hakan GULTEKIN, Mustafa iGOeli, Mustafa HORZUM, Fatma
DEMIRBAKAN KURT, F.rsin UZ, Ahmet KARABACAK, Engin CUI,fgfiN, Mestan oZKAN, Nazrm
AYYAVUZ, Tuncer DEMIR, Cemil DiLER, Hasan TELIM, Ali BALLI'nrn igtirakiyle baglamrgtrr.

Yaprlan yoklamada go[unluSun bulunduSu Belediye ve Meclis Bagkanr Ahmet Necati OZneg
tarafindan beyanla;

Belediye Meclis Uyesi Ozan KONYA toplantr giin ve saatinde gehir drgrnda olmasr nedeniyle,
07.01.2022 Cuma gi.inti saat 17.00 de yaprlacak olan Ocak ayr Olagan Meclis Toplantrsr l.birlegim
l.oturumuna katrlamayacaklarmdan mazeretli sayrlmasr hususundaki talep dilekgeleri; Belediye Meclisinin
2022yft Ocak ayr toplanttsmm 07.01.2022 tarihli Lbirlegiminde mevcudun oybirli[i ile karar verilmiqtir.

Belediye Meclis Uyesi Erkan ARSLAN toplantr giin ve saatinde gehir drgrnda olmasr nedeniyle,
07.01.2022 Cuma giini.i saat 17.00 de yaprlacak olan Ocak ayr Olalan Meclis Toplantrsr l.birleqim
l.oturumuna katrlamayacaklanndan mazeretli sayrlmasr hususundaki talep dilekgeleri; Belediye Meclisinin
2022 yrh Ocak ayr toplanttsmm 07 .01.2022 tarihli l.birlegiminde mevcudun oybirli[i ile karar verilmiqtir.

2022Yrh Ocak ayr Ola[an Meclis Toplantrsmrn l.Birlegim l.Oturumuna ait giindemimiz7 (yedi)
maddeden oluqmakta olup, gi.indem iiyelere okunmug, 7 (yedi) maddelik giindem Belediye Meclisinin 2022
yrlr Ocak ayr toplantrsrnrn 07.0 I .2 022 tarihli I .birlegiminde mevcudun oybirlipi ile karar verilmigtir.

Gtindemin gdrtigi.ilmesine gegilmeden once gtindemde gortigiilmesini istedikleri bir konu olup
olmadrgr Meclis Uyelerine sorulmug, bulunmadr[r gdriilmiigttir.

Belediye Meclisi Qahgma Ydnetmeliginin Meclis Qahgmalarr Ugtincti Bdliimiin Gdri.igmeler ve
Ydnetim baghkh 11. maddesi "Giindeme gegilmeden bir dnceki birlegimde ahnan kararlara iligkin tutanakta
maddi hata bulunmast durumunda,hata meclis kararr ile diizeltilerek bagkanhk divanrnca imzalanlr" hiikmii
gerepince;

Grup Bagkanhklanna gdnderilen ve Meclis gi.indemine gegilmeden okunan 03 Arahk 202I Cuma
giinii saat 17.00'de yaprlan Arahk Ayr Olapan Meclis Toplantrlarrna ait tutanak dzeti ile meclis kararlarmda
maddi hataya rastlantlmamtgtrr. Ayrtca Bir onceki ayrn Meclis Kararlan i.iyelere da[rtrlmrgtrr.

l,(2022101) Saraykiiy Belediye Meclisi 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 20. maddesi geregi
07.01.2022 tarihinde saat: 17.00 de Belediye Ktiltiir Merkezinde toplandr.

Belediye BaEkanr tarafindan yaprlan yoklama neticesinde iiyelerden Ozan KONYA ve Erkan
ARSLAN'In mazeretli olarak toplantrya katrlmadr[r, geri kalan tiyelerin tamamrnrn toplantrya
katrldrfr giiriitdii. Uye go[unlulu sa$andrfrndan dotayr toplantrya devam edildi.

2021 yft Arahk ayrna ait ahnan kararlar 5393 sayrh Betediye Kanununun 22 nci maddesi
gerelince meclis iiyelerine da[rtrldr.

1. birlegim 1. oturumuna ait giindemin 1. maddesini tegkil eden,
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Miidtirlii[iiniin ilgi (c) yazrlarrna istinaden Denizli ili, Saraykdy ilgesi, Caber, Hisar, Yegilyurt ve Yakayurt
Mahallelerimizde Kadastro giincelleme gahgmalan; 3402 sayrh Kadastro Kanunu'nun 22-a maddesi
kapsamrnda en az bir adalmevki bazmda veya drg srnrrlarr teknik belgeleri ile uyumlu sabit veya gegerli
smrla gevrili parsel grubundan olugan; smrlandrma, cilgii, gizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hatalarr
gidermek iizere teknik sebeplerle, yaprlan degiqiklik ile tapulama, kadastro veya deSigiklik iglerine iliqkiq;
smrlandrrma, 6lgti, gizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hatalarr gidermek tizere teknik sebeplerle
yetersiz kalan, uygulama niteligini kaybeden, eksikli[i gdriilen veya zemindeki srnrrlan gerge$e uygun
gcistermedili tespit edilen kadastro harita ve bilgilerinin yeniden diizenlenmesini, giincelleme alanlarmda
intikal, teksim, ifrazen taksim gibi miilkiyete yonelik iglemler ve kadastrodan kaynaklanan hata ve
eksikliklerin dtizeltilmesini, 3402 sayrh Kadastro Kanunu'nun Ek-1 maddesine gdre sayrsallaqtrrma
gahqmasr yaprlacak alanlarda kalan parseller ile kadastro yoniiyle iqlemlere tabi tutulmasr gereken
alanlardaki gahgmalarla ve gerektilinde aynr kanuna gtire yaprlacak gahgmalarda (Tesis Kadastro, 2/B
Kadastrosu, vb.) kadastro ekipleri ile birlikte gdrev yapmak i.izere mahalle muhtarlarr harig) d<irt mahalle
igin ayrr ayn 1 (birer) adet mahalle muhtarlannrn bildirdi[i bilirkigilerin meclisce gdriigiilmesi igin uygun
goriiqle arz ederim." denilmektedir.

Belediye Meclisimizce yaprlan tetkik ve miizakere sonucundal

Denizli Valili$ Kadastro Miidi.irliiSiinnn 17.02.2021 tarih ve E-8716586286-170.99-485184 sayrh
yazilarnda "Bilirkigilerin gahgma alanmda bulunan tagmmaz mallann geometrik ve hukuki durumlarmr
bilen kimseler olmast ve yazrda belirtilen gartlarr tagrmalan zorunlu bulunmaktadrr" geklinde belirtilen
hususlarda gdz oniine ahnarak;

Denizli ili, Saraykoy ilgesi, Caber, Hisar, Yegilyurt ve Yakayurt Mahallelerinde yaprlacak olan
Kadastro gi.incelleme galtgmalannda kadastro ekipleri ile birlikte g6rev yapmak iizere Mahalle
Muhtarhklart tarafindan bildirilen 1 (bir)'er adet Bilirkigi isimlerinin goriigiilmesi sonucunda;

SARAYKOY ilqnsi CABER- HisAR- YAKAYURT vE yE$iLyuRT MAHALLELERi
nilinrigi LisrESi

Yukarrdaki mahalle bilirkiqi listesinde belirtilen, 1 (bir)'er adet isimleriyazirbilirkigiler;

Belediye Meclisinin 2022 yrh Ocak ayr toplantrsmm 07.01.2022 tarihli l.birlegiminde mevcudun
oybirlifi ile karar verildi.

2. (2022/02) Saraykdy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasanrn 20. maddesi uyarrnca 07 Ocak2022
Cuma giinii saat 17.000de yaptr[r Ocak ayr ola[an toplantr diinemi olan 1. birleqim 1. oturumuna ait
giindemin 2. maddesini tegkil eden,
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bulunmadr[ndan yaprlacak proje aqamasndaki iglerin aksamamasr igin 01.01.2 022 - 3l.12.2[22tarihleri
arasrnda 657 Sayrh Yasanm 4iB maddesi ve 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 49.maddesinin 4.fikrasr
gerelince tzm zamanh olarak mimar gahgtrnlmasr ve ayhk net [cretinin tespiti hususu uygun gdriigle arz
ederim." denilmektedir.

Belediye Meclisimizce yaprlan tetkik ve miizakere sonucundal

Belediyemizin imar ve $ehircilik Mtidiirliilii biinyesinde kadrolu mimar bulunmadr$rndan
yaprlacak proje agamasrndaki iglerin aksamamasr igin Belediyemizde 657 Sayrh Devlet Memurlarr
Kanunu'nun 49. maddesinin 4. fikrasr gere[ince 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasmda Tam zamanlr
olarak Mimar gah gtrrrlmasma,

Tam zamanlt mimar ayhk net iicretinin, Maliye Bakanh[r Biitge ve Mali Kontrol Genel
Miidiirlii$iiniin Mahalli idareler Sdzlegmeli Personeli Ucret tavanlarr ile ilgili genelgede agrklanan
sdzlegmeli personel unvan bannda iicret tavanlan cetvelinde tavan-taban iicretleri griz dntine ahnarak;

Agrklanan tavan iicret iizerinden net 8.972,65 TL verilmesine,

Aynca Devlet Memuru ayhklannda genel bir artrg yaprlmasr durumunda Belediye Meclisimizce
belirlenen sozlegme ticretinin yeni bir Meclis karan almmasma gerek kalmakszm aynl oran velveya
miktarda artrnlmasrna.

Belediye Meclisinin 2022 yrh Ocak ayr toplantrsmm 07.01.2022 tarihli l.birlegiminde mevcudun
oybirli[i ile karar verildi.

3. (2022103) Sarayktiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasanrn 20. maddesi uyarrnca 07 Ocak2022
Cuma giinii saat 17.00'de yaptt[t Ocak ayr ola[an toplantr diinemi olan 1. birlegim 1. oturumuna ait
giindemin 3. maddesini tegkil eden,

Belediyemiz insan Kaynaklan ve Elitim Miidiirlii[iiniin 03.01.2022 tarih ve E-38701010-900-
3799 sayrh yazrsnda; "Belediyemizin imar ve $ehircilik Mi.idiirlii[ii biinyesinde kadrolu Miihendis
bulunmadr[rndan iglerin aksamamast igin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasmda 657 Sayrh Yasanrn
4/B maddesi ve 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 4.fikrasr gerelince tam zamanh olarak
ingaat Miihendisi gahgtrrrlmasr ve ayhk net flcretinin tespiti hususu uygun gdriigle arz ederim."
denilmektedir.

Belediye Meclisimizce yaprlan tetkik ve miizakere sonucundal

Belediyemizin imar ve $ehircilik Miidiirli.ilii biinyesinde kadrolu miihendis bulunmadrlmdan
iglerin aksamamast igin Belediyemizde 657 Sayrh Devlet Memurlarr Kanunu'nun 49. maddesinin 4. fikasr
gere$ince 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasmda Tam zamanh olarak inqaat Miihendisi gahqtmlmasma,

Tam zamanh ingaat Miihendisi ayhk net iicretinin, Maliye Bakanh[r Biitge ve Mali Kontrol Genel
Mtidtirli.iliini.in Mahalli idareler Sdzlegmeli Personeli Ucret tavanlan lle ilgili genelgede agrklanan
sdzlegmeli personel unvan baznda iicret tavanlan cetvelinde tavan-taban iicretleri gdz 6ni.ine almarak;

Agrklanan tavan i,icret iizerinden net 8.972,65 TL verilmesine, 
f,,

Tam Zamanh ingaat Mi.ihendisine imar ve $ehircilik Miidiir vekilligi gd,revini yiiriittiigii igin aldrpr
sorumluluk nedeniyle 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasrnda o/0130 oranrnda briit 2.840.24 TL ek 6deme
yaprlmasrna,

Aynca Devlet Memuru ayhklannda gene artrg yaprlmasr durumunda Belediye mtzce
belirlenen sQzlegmgiicretinin yeni bir Meclis
miktarda €iryi$1.r4$.+4, , t

bir
rarl almmasma gerek kalmaksrzm aynr velveya



Belediye Meclisinin 2022 yft Ocak ayr toplantrsrnm 07.01.2022 tarihli l.birlegiminde mevcudun
oybirlifi ile karar verildi.

4' (2022/04) Saraykdy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasanrn 20. maddesi uyarrnca 07 Ocak2022
Cuma giinii saat 17.00'de yaptrfr ocak ayr ola[an toplantr diinemi olan l. birlegim 1. oturumuna ait
giindemin 4. maddesini tegkil eden,

Belediyemiz insan Kaynaklan ve E$itim Miidiirlii$iiniin 03.01 .2022 t61';ih ve E-3g701010-900-
3801 sayrh yazrstnda; "Belediyemizin iist yapr gahgmalarr igin, Fen igleri Miidtirliiliimtizde ingaat
Teknikeri gahgtrrrlmasrna ihtiyag vardrr. Miidiirli.iliimtiziin iglerinin aksamamasr igin 01.01.2022 -31.12.2022 tarihleri arastnda 657 Sayrh Yasanm 4/B maddesi ve 5393 Sayrl Belediye Kanunu,nun
49'maddesinin 4.fikrasr gerefince tam zamanlL olarak ingaat Teknikeri gahgtrrrlmasr ve aylk net ficretinin
tespiti hususu uygun gdriigle arz olunur.,, denilmektedir.

Belediye Meclisimizce yaprlan tetkik ve miizakere sonucundal

Belediyemizin tist yapr gahgmalannda iglerin aksamamasr igin Belediyemizde 657 Sayrl Devlet
Memurlan Kanunu'nun 49. maddesinin 4. fikrasr gerelince 01.01.2022-3L12.2022 tarihleri arasmda Tam
zamanh olarak ingaat Teknikeri gah gtrrr lmas ma;

Tam zamanh ingaS! teknikeri ayhk net ticretinin, 
-Maliye Bakanhpr Biitge ve Mali Kontrol GenelMtidiirlii[iiniin Mahalli idareler Sdzlegmeli Personeli Ucret tavanlarr 

-ite ilgiti genelgede agrklanhn
sdzlegmeli personel unvan bannda iicret tavanlarr cetvelinde tavan-taban iicretleri io, ,intin" almarak;

Agrklanan tavan iicret iizerinden net7.260,0g rL verilmesine,

Aynca Devlet Memuru ayhklarrnda genel bir artrg yaprlmasr durumunda Belediye Meclisimizce
belirlenen sdzlegme iicretinin yeni bir Meclis karan ahnmasrna gerek kalmakszrn aynl oran velveya
miktarda artrrlmasma, -

Belediye Meclisinin 2022 yth Ocak ayr toplantrsmm 07.01.2022 tarihli l.birlegiminde mevcudun
oybirlifi ile karar verildi.

5, (2022/05) Saraykiiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasanrn 20. maddesi uyarrnca 07 Ocak 2022
Cuma giinii saat 17.00'de yaptrfl Ocak ayr ola[an toptantr diinemi olan 1. birlegim l. oturumuna aitgiindemin 5. maddesini tegkil eden,

Belediyemiz insan Kaynaklan ve Egitim Miidiirlii[iiniin 2g.12.2020 tarih ve E-3g701010-g00-
3801 sayrh yaztstnda; "Belediyemizin kadrolu Avukatr bul-unmadr$rndan, mahkemeler nezdinde vukuu
bulan veya bulabilecek davalarrnm bakrlmasr ve takibi igin, 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasr 657
Sayrlr Yasann 4/B maddesi ve 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 4. fikrasr gerelince krsmi
zamanh olarak Avukat gahgtrrrlmast, ayltk net ticretinin ve ayhVhaftahk gtin saylsl ve galgrlacak her gtin
igin ise kag saat olacalrntn tespiti hususu uygun gdriigle arz oiunur.,' denilmektedir.

Belediye Meclisimizce yaprlan tetkik ve miizakere sonucundal

Belediyemizin mahkemeler nezdinde. vr{yu bulan veya bulabilecek davalann bakrlmasr ve takip
9dilmesi igin Belediyemizde 657 Sayrh Devlet Memurlan Kanunu'nun 49. maddesinin 4. fikrasr geregince
01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasmda Krsmi Zamanholarak Avukat gahgtrnlmasrna;

Haftahk gahqma giin sayrstntn 3(iig) giin 2'ger saatten toplam 6 (altr) saat olmasma:

Ayr19a Maliye Bakanhlr Biitge ve Mali Mtidtirliigiini.in Mahalli idareler 6zlegmeliPersoneli Uc19t lavanlan ilgiii genelgede agrklana
cetvelinde tffi.taban frcretliri g-Oz <inine ah

*'
f .,:'. i :

s' i..

i personel unvan bazmda iicr, tavanlarr



Qaltgtrrrlacak krsmi zamanh avukata ayhk net genelgede belirlenen tavan iicret iizerinden net
3.343,87 TL verilmesine,

Aynca Devlet Memuru ayhklannda genel bir artrg yaprlmasr durumunda Belediye Meclisimizce
belirlenen scizlegme iicretinin yeni bir Meclis karan almmasrna gerek kalmakszm aynl oran ve/veya
miktarda artrnlmasrnr,

Belediye Meclisinin 2022 yfi Ocak ayr toplantrsmm 07.01.2022 tarihli l.birlegiminde mevcudun
oybirli[i ile kabul edildi.

6. (2022/06) Saraykiiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrh Yasanm 20. maddesi uya'nca 07 Ocak 2022
Cuma giinii saat 17.00'de yaptrlr Ocak ayr ola[an toplantr dtinemi olan l. birlegim 1. oturumuna ait
giindemin 6. maddesini tegkil eden,

Belediyemiz Yazr igleri MtdiirliiSiiniin 04.01.2022 tarih ve E-75828652-105.03-3g30 savrh
yaztsmda; *5393 Sayrh Belediye Kanunun Denetim Komisyonu baghkh 25. maddesi; il ve ilge belediyeieri
ile niifusu 10.000'in iizerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak ayr toplanirsrnda belediyenln bir
dnceki yrl gelir ve giderleri ile bunlara iligkin hesap kayrt ve iglemlerinin denetimi igin kendi 1yeleri
arasmdan gizli oyla ve tiye sayrst iigten az beqten gok olmamak iizere bir denetim komisyonu olugturur.
Komisyon, her siyasi parti grubunun ve ba$rmsrz i.iyelerin meclisteki iiye sayrsmrn meclis iiye tam saylsma
oranlanmast suretiyle olugur. Komisyon, belediye bagkanr tarafindan beiediye binasr iginde beliilenen
yerde gahgrr ve gahgmalannda kamu personelinden ve gerektilinde diger uzman kigilerden yararlanabilir.
Denetim komisyonu toplantrlanna, belediye ve balh kuruluglan drgrndaki kamu kurum ve kuruluglanndan
gdrevlendirilenlere (l'000); kamu personeli drgrndaki diler uzman kigilere Biiyiikgehir Belediyelerinde
(3.000), di[er belediyelerde (2.000) g<isterge rakammm Devlet Memuriarrnu uy'gulunun aylk katsayr ile
garprml sonucu bulunacak miktarr gegmemek izere, belediye meclisince belirlenecek miktarda giinliik
odeme yaprlrr' Denetim komisyonun emrinde gorevlendirilicek kigi ve giin sayrsr belediye mec'iisince
belirlenir. Uzman kigilerde aranacak nitelikler belediye meclisinin falgmasrna dair yonetmelikte
diizenlenir. Komisyon belediye birimleri ve balh kuruluglarrndan her tiirlti bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu
istekler gecikmeksizin yerine getirilir. Komisyon, gahgmasrnr krrkbeg ig giinii ilerisinde tamamlar ve buna
iligkin raporunu Mart aymtn sonuna kadar meclis bagkanhsrna sunar.... Hiikmii gere[ince; Belediye
Meclisimizce Denetim Komisyonun olugturulmasr, komiryon tiy" saylsmm belirlenmesi ve Denetim
Komisyonu iiye segiminin yaptlmasr hususunda; Bilgi ve g"rigini aiz edeiim.,, denilmektedir.

5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gerepince; bir onceki yrl gelir ve giderleri ileb{lqu iligkin hesap kayrt ve iqlemlerinin denetimi igin nenetim Komisyonu iluiturulmasi Bagkanlk
teklifi ile Meclis [yelerinin gciriigtine sunulmug olup, Belediye Meclisimizce yaprlan tetkik ve miizakere
sonucundal

5393 Sayrh Belediye Kanununun 25. maddesi gereli Denetim Komisyonu olugturulmasrna;

Denetim Komjslonynun tegkili 
_igin 

yaprlan g<iriigmelerde Ak Parti grubunun 3 iiyeden olugmasmr
istemesi, CHP ve iyi parti grubunun 5 tiyeden olulmasrnr istemesi iizerine yaprlan igaretle agrk oylama
neticesinde CHP ve iyi parti grubunun 5 (be$) R9i oyuna kargrhk, AK parti g*bunun 9 (dokuz) Kabul
oyuyla oygoklu[u ile Denetim Komisyonun 3 (iig) kiqiden olugmasrna karar veriimigtir.

igigleri Bakanhlr'nn 07.04.2005 tarih ve 2005136 sayrh genelgede belirtilen hesaplama ydntemine
gore;
Belediye Meclisi toplam iiye saytst 16, Parti iiye sayrlarrnrn toplam i.iye sayrsma oranlal;

AK Parti:9

CHP :3

iYi Parti :z

tr\
9/16:62,50

3/16:25,00
:l: ,,

*; E .g.t+6: 12,50
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I 7 3
AK Parti Grubu 62.50 31,25 15,63

CHP Grubu 25,00 12,50 6,25

IYI Parti Grubu 12,50 6,25 3,13

(Oranlar, birden baglamak iizere komisyonun tiye sayrsma brili.iniir)

Denetim Komisyonunda gorev yapacak AK Parti Grubundan 2 (iki), CHP Grubundan I (bir) iiye
segimine gegilerek, Denetim Komisyonunda gdrev yapacak iiyenin segimi gizli oy agrk tasnif suretiyle oy
pusulalan da[rtrlmrg, toplanarak yaprlan oy tasnifi sonucu; Yaprlan gizli oylama sonucu 14 oy kullanrldrlr,
I oyun bo; oldu[u gdrtildii.

AK Parti Grubundan;
Ersin UZ
Engin GULTEKIN

CHP Grubundan;
Cemil DiLER

13 Oy,
13 Oy,

12 Oy aldrklarr gdr0lmekle;

.. 53.93 Sayrh Kanunun 25. maddesince; AK Parti Grubundan 13 oy alan Ersin UZ, 13 oy alan Eng-in
GULTEKIN, CHP Grubundan 72 oy alan Cemil DILER Denetim Komisyonuna, Belediye tvtectisinin ZO-'ZZ

yrlr Ocak ayr toplantrsrnrn 07.0 I .2 022 tarihli I .birlegiminde segildi.

7. (2022107) Saraykiiy Belediye Meclisinin 5393 Sayrtr Yasanrn 20. maddesi uyarrnca 07 Ocak2022
Cuma giinii saat 17.00'de yaptrlr Ocak ayr olalan toplantr diinemi 1. birlegim 1. oturumuna ait
giindemin 7. maddesini teqkil eden;

Meclis toplantr gtin ve saatinin tespiti hususunda Belediye Meclisimizce yaprlan tetkik ve miizakere
sonucunda;

Belediye Meclisi Qahgma Y<)netmeli[inin 6. maddesi ve 5393 Sayrh Belediye Kanununun
2O.maddesi hiikmti gerelince;

2022 $ubat Ayr toplantrmrzrn 04.02.2022 Cuma gilnii saat 17.00 de Belediye Ki.ilti.ir Merkezinde
yaprlmasma;

Belediye Meclisinin 2022 yth Ocak ayr toplanfismrn 07.01.2022 tarihli l.birlegiminde mevcudun
oybirliSi ile karar verildi.

Giindemde bagkaca giiriigiiliip kararlagfirrlacak madde bulunmadrfrndan, 07.01.2022 Cuma
giinii saat 17.00'de yapian 2022 Yrh Ocak ayr Olalan Meclis Toplantr diinemi l.Birtegim
l.Oturuqruna$on verilmigti r. 07 .01.2022h 
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