2017 YILI MART AYI MECLĠS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

02/03/2017 KARAR NO: 2017-50
Meclis Üyelerimiz Orkun VĠDĠNLĠ ve Hadiye EROK’un talepleri doğrultusunda mazeretli olarak izinli
sayılmalarına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiĢtir.
02/03/2017 KARAR NO: 2017-51
Ġlçemiz Ören Mahallesi 443 ada 10 ve 11 nolu parsellerin imar uygulaması yapılması amacıyla Maliye
Hazinesine devredilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiĢtir.
02/03/2017 KARAR NO: 2017-52
Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi halk oyunları ekibinin Yunanistan’ın Naosa kentindeki festivale
katılmaları ile ilgili Meclise sunulan 2 nolu önerinin gündeme alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar
verilmiĢtir.
02/03/2017 KARAR NO: 2017-53
Ġlçemiz GeriĢ Mahallesi Tuzla Mevkiinde bulunan Belediyemize ait alanlarda ekiliĢ yapanların
mağduriyetlerinin giderilmesi konusu ile ilgili çalıĢmalar devam ettiğinden konunun tekrar Plan Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine Plan Bütçe Komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile
karar verilmiĢtir.
02/03/2017 KARAR NO: 2017-54
Mülkiyeti Belediyemize ait Ġlçemiz Taylıeli Mahallesi Karayerler Mevki 20 06 N imar paftasında, imar
planında rekreatif alanda kalan 2319 nolu parselde kayıtlı 243 m2 ile 2320 nolu parselde kayıtlı 213 m2
yüzölçümlü iki adet arsanın 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümleri çerçevesinde satılabilmesi için
gerekli iĢ ve iĢlemleri yürütmek üzere Belediye BaĢkanlığına yetki verilmesine Plan Bütçe Komisyonu kararı
doğrultusunda Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiĢtir. (Ali Galip BAġ, Mehmet Emin IġIK, ġevki
YÜCEL arsaların satılmaması, kiralanması doğrultusunda oy kullanmıĢlardır.)
02/03/2017 KARAR NO: 2017-55
Ġlçemiz Ören Mahallesinde 24 29 L pafta 737 ada 66 parselde bulunan taĢınmaz satın alma veya trampa
yöntemiyle kamulaĢtırma talebi ile ilgili çalıĢmalar devam ettiğinden konunun tekrar Plan Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine Plan Bütçe Komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile
karar verilmiĢtir.
02/03/2017 KARAR NO: 2017-56
Ġlçemiz Ören Mahallesi Bergaztepe Mevki 1. Derece arkeolojik sit alanında kalan 444 ve 8 parsel ile II.
Derece arkeolojik sit alanında kalan 257 ada 23 parsel (eski 222 parsel) ve 264 ada 1,4,5,8 ve 9 parsellerin
kazı çalıĢmalarında kullanılmak üzere 1 yıl süre ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine Plan Bütçe Komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği
ile karar verilmiĢtir.
02/03/2017 KARAR NO: 2017-57
Belediyemizde Aile DanıĢma Merkezi açılabilmesi için gereken kriterler Belediyemiz bünyesinde
bulunmadığından, Belediyemizce kısa bir süre önce açılan Psikolojik DanıĢma Merkezi ile birleĢtirilerek
Belediyemizde Aile Merkezi adıyla birim kurulmasına, bu birimin Belediyemiz Kültür ve Sosyal ĠĢler
Müdürlüğü ile Sağlık ĠĢleri Müdürlüğünce birlikte yürütülmesine Sosyal Hizmetler Çocuk Kadın Ve
Engelliler Komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiĢtir.
02/03/2017 KARAR NO: 2017-58
Burhaniye Belediyesince hazırlanan Aile Merkezi Yönetmeliğinin onaylanmasına Sosyal Hizmetler Çocuk
Kadın Ve Engelliler Komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiĢtir.
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BURHANĠYE BELEDĠYESĠ
AĠLE MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ
1. Bölüm Genel Hükümler
AMAÇ: DAYANAK – KAPSAM – TANIMLAR
AMAÇ
Madde 1: Bu yönetmelik Burhaniye Belediyesi Aile Merkezi bünyesinde sunulan hizmetlerin tür ve niteliği,
sorumlulukları, iĢleyiĢi iĢleyiĢine iliĢkin esasları kuruluĢta çalıĢan personelin çalıĢma yöntem ve esaslarının
belirlenmesi amacıyla hazırlanmıĢtır.
KAPSAM:
Madde 2: Bu yönetmelik Burhaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü ve Sağlık ĠĢleri
Müdürlüğüne bağlı Aile Merkezinin çalıĢma usul ve esaslarını kapsar.
DAYANAK:
Madde 3: Bu yönetmelik
a) 5393 sayılı Belediye kanununun 14. Maddesi (a) bendi
b) 5251 sayılı BaĢbakanlık Kadın Statü Genel Müdürlüğü TeĢkilat ve görevleri hakkındaki kanun
c) Anayasa’nın 41. Maddesi
d) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
e) 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun
f) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
g) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre hazırlanmıĢtır.
TANIMLAR:
Madde 4: Bu yönetmelikte geçen;
Merkez: Burhaniye Aile Merkezini
Bakanlık: Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanını
BaĢkanlık: Burhaniye Belediye BaĢkanını
Birim Sorumlusu: Burhaniye Belediyesi tarafından görevlendirilen Burhaniye Aile Merkezi’nin iĢ ve
iĢlevlerini yürütecek Burhaniye Belediye BaĢkanına bağlı bağlı olarak çalıĢacak personeli ifade eder.
2. BÖLÜM
KuruluĢ ve Görevleri
Madde 5: Burhaniye Belediyesi; Aile Merkezini halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla açar. Aile
Merkezi öncelikle Burhaniye’de yaĢayan her sosyal kesimden vatandaĢın bilgilendirilmeleri,
bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri, hukuksal ve sağlık amaçlı güçlendirilmeleri amacıyla hizmet
alabilecekleri bir birimidir.
Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik Ģiddete uğrayan ve uğrama riski taĢıyan vatandaĢların, Ģahsen veya
telefonla baĢvurmaları halinde, ücretsiz hukuksal bilgilendirme ve sağlık danıĢmanlığı hizmeti alabilecekleri
bir birimdir. KiĢi ve kurumlara yönelik seminerler, eğitim kadınlara ve diğer vatandaĢlara yönelik sosyal
etkinlikler, projeler geliĢtirmek, uygulamak mevcut projelerde çalıĢma yapmak ve sorunları tespit edip
çözümü konusunda çalıĢmalar yapmak konusunda görevli olan birimdir.
Aile Merkezi Biriminin Görevleri
Madde 6: Aile Merkezi Biriminin görevleri Ģunlardır; ÇağdaĢ, demokratik ileri bir toplum için öncelikle
kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının geniĢletilmesi, eğitim istihdamı, sağlık, hukuk vb. alanlarda
eĢit fırsat olanaklarından yararlanmalarının sağlanması, Aile bütünlüğünün korunması, aile iliĢkilerinin
güçlendirilmesi, okula giden gençler ve okul öncesi çocukları kapsayan konularda görevleri aĢağıda
maddelemiĢtir.
A- Kadın Sorunlarının Tespiti:
1- Kaymakamlık, Kadın Dernekleri, Milli Eğitim, Balıkesir Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Sosyal
Hizmetler Ġl Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Sivil Toplum KuruluĢları ile iĢbirliği yaparak anket,
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karĢılıklı
görüĢme,
seminer,
kadın
baĢvuruları
yoluyla
sorunları
belirlemek.
2 – Kadınlarımıza karĢı her türlü ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını geliĢtirmek, ekonomik, sosyal
ve kültürel alanlarda etkin hale getirmek, eğitim düzeyini yükseltmek amacıyla her türlü çalıĢmaya destek
vermek, bu konularda stratejiler geliĢtirmek, plan ve programları oluĢturmak ve temel politikaların
belirlenmesine katkıda bulunmak.
3.Kanunları ve idari düzenlemeleri görev alanı çerçevesinde izleyerek kadınların eĢit hak ve fırsatlara
ulaĢmasını sağlayacak çalıĢmalar yapmak
4.Kadınlara kanunlarda verilen hakların tam ve eĢit kullanılabilmesi ve kadın erkek eĢitliğinin toplumsal
kalkınma sorunu olarak algılanması amacıyla kamuoyuna bildirmek.
5.Sağlık, eğitim, kültür, çalıĢma ve sosyal güvenlik baĢta olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini
sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalıĢmalarda bulunmak.
6. Görev alanına giren konularda bilgi sistemleri, istatistikleri derlemek, görsel ve basılı yayınlar yapmak
veya yaptırmak, eğitim amaçlı faaliyetlerde bulunmak yurt içi kongre, seminer, toplantı ve benzeri
etkinlikler düzenlemek.
7.Kadın için önemli günlerin kutlanmasına öncülük etmek
8.Resmi kurum ve kuruluĢlarından görevlendirilen kadın sorumluları arasındaki iĢbirliğini sağlamak. Kadın
sorumluları kadın dernekleri arasında iĢbirliği sağlamak ve tümünün birlikte hareket etmesine öncülük
etmek.
9.Kadın sorunlarının çözümü için çalıĢama grupları oluĢturmak. Özellikle sağlık, ekonomik, hukuksal ve
psikolojik sorunlar için daimi çalıĢma grupları oluĢturmak. Bu çalıĢmaların sonuçlarını arĢivleme yapmak.
10.Kadın sorunları ile ilgilenecek profesyonel gönüllü kadrolar oluĢturmak.
11.Kadın sorunları üzerine baĢvuruları almak, ilgili yerlere göndermek sonuçlanmasını takip etmek.
12.Kadına yönelik eğitim çalıĢmaları yapmak, konferans, panel sempozyum düzenlemek.
13.Kadınların ekonomik sorunlarının çözümü için projeler geliĢtirmek, uygulamak.
14.Kadın sorunları ile ilgili kurum ve kuruluĢlar ile yazıĢmak. Bakanlık emirlerini takip ve icra etmek.
15.Aile içinde yada dıĢında fiziksel, cinsel veya psikolojik, ekonomik Ģiddete uğrayan kadınlardan
baĢvuruları dinlemek, onları korkularını utanma, suçluluk, yılgınlık duygularını, yalnızlık ve çaresizliklerini
yenebilmek için psikolojik destek sunmak. Kadınların kendilerinin verdikleri karara saygılı bir biçimde
çözüm arayıĢlarına katkıda bulunmak, Özgüvenlerini geliĢtirmek. Doktor, karakol, hastane, savcılık gibi
yerlere yapacakları baĢvuruda yardımcı olmak. Kendilerine ve çocuklarına kuracakları yeni yaĢam için halli
gereken hukuksal problemler konusunda bilgi vermek.
16. Kadınların kadın sağlığı, doğum kontrolü, ana çocuk sağlığı konularında bilgilendirmek, yönlendirmek.
17. Kadın emeğinin, kültürünün ve dayanıĢmasının yaratılması ve geliĢtirilmesi konusunda çalıĢmalar ve
araĢtırmalar yapmak.
18. Merkeze yapılacak baĢvurular ile ilgili istatistikleri düzenli olarak tutmak, hazırlamak, takip etmek.
B-Aile bütünlüğünün korunması ve Aile iliĢkilerinin güçlendirilmesi ile ilgili olarak;
19. Aile anne – baba ve çocukları kapsar. Bu kapsamda var ise sorunlar saptamak.
20. Aile geçimsizliği, aile içi Ģiddet, suça yönelim, kötü alıĢkanlıkları doğuran sebepler var ise bu sebeplerin
aileye etkileri tespit etmek.
21. BoĢanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil edilerek arabuluculuk
hizmetlerini planlamak ve uygulamak.
22. BoĢanmıĢ ailelere (çocuklara) bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boĢanma sonrası uyum
programları planlamak ve uygulamak.
23. Ailenin bireylerinin ihtiyaca bağlı olarak psikolojik rahatsızlık hizmetleri veren kurum ve kuruluĢlara
yönlendirmek.
24.Korunmaya ihtiyaç duyan bireylere rehberlik ve danıĢmanlık yapmak.
25.Aile içi Ģiddet ile ilgili eğitim programları düzenlemek
C-Okula giden gençlerle ilgili olarak:
26. Okul ile ilgili uyum sorunu yaĢayan çocuklarımıza sorunun nasıl aĢılacağı ile ilgili tavsiyelerde
bulunmak.
27.Özgüven eksikliği, Sınav kaygısı, çocuk ve ergenlerde görülen sorunları tespit edip çözüm yolları
geliĢtirmek.
D-Okul öncesi çocuklarla ilgili olarak;
28. Okul öncesi dönemde sıklıkla rastlanabilecek alt ıslatma, davranıĢ bozuklukları problemlerinin
nedenlerini tespit etmek ve çözüm önerileri konusunda araĢtırmalar yapmak.
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29. Okula uyum sorunu yaĢayan çocukların ve sorunları, sebepleri ve baĢ etme yöntemlerini geliĢtirmek.
GĠZLĠLĠK
Madde 7: Belediyemizin açtığı Aile Merkezi KuruluĢuna baĢvuranların kimlik bilgileri ile kiĢisel ve özel
bilgileri gizli tutulmak zorunludur. Uymayan çalıĢanlar hakkında yasal iĢlem yapılır.
PERSONELĠN NĠTELĠKLERĠ VE SORUMLULUKLARI
Madde 8: Aile Merkezi
1 Sosyal Hizmet Uzmanı
1 Psikolog
1 Aile DanıĢmanı
1 Hukukçu
1 Büro ÇalıĢanı
1 Hizmetli ÇalıĢabilir.
3.BÖLÜM
HĠZMET ĠġLEYĠġ
Madde 9: Bu yönetmelik ile merkezde çalıĢan sorumlular mesai saatlerine uygun olarak çalıĢır. KarĢılaĢılan
durumun aciliyetine göre mesai dıĢı çalıĢmalarda da bulunmaları gerekebilir. Sorunların çözüm ve
kolaylaĢtırıcılığında Madde 6’da belirtilen görevlerini yerine getirir. Sorunların çözümü konusunda
yönlendirilecek kurumlara Madde 3’te belirtilen yasalar çerçevesinde uyması zorunludur.
Aile Merkezine her baĢvuru için bir dosya hazırlanmalı ve gerekli durumlarda bu dosyaların birer örneği
yönlendirildiği kurumlara gizlilik esasına bağlı olarak gönderilir.
ARAġTIRMA ÇALIġMALARI
Madde 10: Aile Merkezine baĢvuru esnasında tespit edilen sorunlar ile ilgili olarak anket çalıĢmaları
yapmak. Bunları dosyalamak ve Belediye BaĢkanlığına sunmak.
SOSYAL ETKĠNLĠK ÇALIġMALARI
Madde 11: Görevleri ( Madde 6 ) ile ilgili sosyal etkinlikler düzenlemek.
PROJE ÇALIġMALARI
Madde 12: Aile Merkezimize gelen sorunlara göre proje üretmek, hazırlamak. Bunun için gerektiğinde
konusunda uzman kiĢi ve kurumlarla iĢbirliği yapmak.
GĠDERLER
Madde 13: Aile Merkezinin iĢleyiĢi ile ilgili her türlü gider Burhaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler
Müdürlüğü ve Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Bütçesinden karĢılanır.
YÜRÜRLÜK
Madde 14: Bu yönetmelik Burhaniye Belediye Meclisince kabul edilip ilan tarihinden itibaren yürürlüğe
girer.
YÜRÜTME
Madde 15: Bu yönetmelikte belirtilen hükümleri Burhaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü ve
Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü sorumluluğunda Burhaniye Belediye BaĢkanı yürütür.
ĠĢ bu yönetmelik hükümleri 15 (On beĢ) maddeden oluĢmaktadır.
02/03/2017 KARAR NO: 2017-59
Ġlçemiz Bahçelievler Mahallesi, Ali Kemal Deveciler Bulvarı üzerinde bulunan iĢyerlerine E 87 karayolu
üzerinden ulaĢımın karayolu kenarına yapılan kaldırım ile zorlaĢtığı tespit edilmiĢtir. Söz konusu alanda;
Uygulama Ġmar Planında yapılan incelemede Ġlçe Trafik Biriminin karĢısında bulunan belediyemize ait
akaryakıt istasyonunun önünden baĢlayan ve Ören KavĢağında son bulan bölgede; 7 metrelik bir yan yol
bulunduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca; yine Uygulama Ġmar Planında E 87 karayolundan Öğretmenler
Mahallesi Süreyya Caner Caddesi giriĢinden baĢlayan ve Ġskele Mahallesi Camiine kadar devam eden ve
hâlihazırda mevcut olan bir yan yol ve bağlantı caddesi; devamında ise Adyar kavĢağına kadar muhtelif yan
yolların imar planında bulunduğu tespit edilmiĢtir. Uygulama Ġmar Planındaki yan yol ve bağlantı yollarının
ivedilikle açılmasının, iĢyerlerinin ve yan yolları kullanacak vatandaĢların ihtiyaçlarını gidereceği tespit
edilmiĢ olup, konu hakkında gereğinin yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiĢtir.
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02/03/2017 KARAR NO: 2017-60
Ġlçemiz sınırları içerisinde 100/120 yatak kapasiteli huzurevi inĢa etmek amacıyla Belediyemizden uygun
yer tahsisi veya satın alma talebinde bulunan Dabağoğlu Vakfı BaĢkanlığının dilekçesi ile ilgili Plan Proje
Müdürlüğünün müzekkeresinin incelenmek üzere Ġmar Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonuna birlikte
havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiĢtir.

02/03/2017 KARAR NO: 2017-61
Belediyemizce yeniden düzenlenmekte olan ġehit Turan Bayraktar Parkı içerisinde Plan Proje
Müdürlüğünce hazırlanacak proje dahilinde yap iĢlet devret modeline göre 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu
çerçevesinde ihale suretiyle kurumsal firmalar tarafından yapılacak ve iĢletilecek kafeteryanın kira süresinin
10 yıl olarak belirlenmesi ve ihale iĢlemleri için Belediye BaĢkanlığına yetki verilmesi konusunun
incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiĢtir.
02/03/2017 KARAR NO: 2017-62
Belediyemiz Kültür ve Spor Etkinlikleri kapsamında 13/Mayıs/2017 Cumartesi günü gerçekleĢtirilmesi
planlanan 4. Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan GüreĢleri programı için Belediye BaĢkanlığına yetki
verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiĢtir.
02/03/2017 KARAR NO: 2017-63
Ġlçemiz Ören Mahallesi 443 ada 10 ve 11 nolu parsellerin imar uygulaması yapılması amacıyla Maliye
Hazinesine devredilmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiĢtir.
02/03/2017 KARAR NO: 2017-64
Ġlçemiz Ören Mahallesi Örentepe mevkiinde Sosyal Tesis Alanı (YaĢlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi)
doğal sit koruma amaçlı imar planı yaptırılmasına karar verilen 443 ada 3, 4 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu
yapı adasında imar planında mevcut yapı adasının imar planına uygunluğunu sağlamak amacıyla imar
planlaması uygulaması hazırlattırılmıĢ olup, bu kapsamda 443 ada 4 nolu parselin kamu yoluna terklerinin
yanı sıra kamuya ait boĢluklardan ihdasen parsel oluĢan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 111,13 m2
yüzölçümlü, 443 ada 10 nolu parsel ile 39,71 m2 yüzölçümlü, 443 ada 11 nolu parselin imar uygulamasının
yapılması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi kapsamında Maliye Hazinesine bedelsiz
devredilmesine ve bu konuda gerekli iĢ ve iĢlemleri yürütmek üzere Belediye BaĢkanlığına yetki verilmesine
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiĢtir.
02/03/2017 KARAR NO: 2017-65
Yunanistan’ın Naousa kentinde 28 Nisan 2017- 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacak olan 2.
Uluslararası Yunan Sanat Birliği Festivaline katılmak üzere aĢağıda isimleri yazılı Burhaniye Belediyesi
Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi Yunanistan’ın Naousa kentine davet edilmiĢlerdir.
Yunanistan Naousa Belediye BaĢkanlığının daveti üzerine gidilecek olan etkinliğe, yürürlükteki mevzuat
kapsamında Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürü Merve BAYCAN, sorumlu yönetici Ayfer ARICAN, Eğitmen
Hüseyin DEMĠRSABAN ve dansçılar Ġlker Batu ARICAN, Ahmet CEYLAN, Oğuzhan ĠZGĠLER, Utku
Cevdet DEMĠR, Murat TUĞRAL, Süleyman TIĞLI, ġener Göktuğ DAĞAġAN, Mısra ÖZKÜR, Merve
DUYAR, Rabia KARAKUġ, Ġlayda ALKAYA, Sude ALKAYA, Ayçanur BULDAN’ın katılmalarına;
Ayfer ARICAN ve Rabia KARAKUġ’un yeĢil pasaportları bulunduğundan diğer katılımcılara Hizmet
Pasaportu alınmasına, ulaĢım giderleri ile hizmet içi pasaport harç bedellerinin Belediyemizce
karĢılanmasına ve bu konularda Belediye BaĢkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oyçokluğu ile karar
verilmiĢtir. (Ġsmail ÇANCI, Galip YARDIMCI, Ali Galip BAġ, Mehmet Emin IġIK, ġevki YÜCEL red oyu
kullanmıĢtır.)
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02/03/2017 KARAR NO: 2017-66
Yunanistan’ın Naousa kentinde 28 Nisan 2017- 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacak olan 2.
Uluslararası Yunan Sanat Birliği Festivaline yürürlükteki mevzuat kapsamında Belediye BaĢkanı ve gitmek
isteyen Meclis Üyelerinin masrafları kendilerine ait olmak üzere katılmalarına Meclisimizce oyçokluğu ile
karar verilmiĢtir. (Ġsmail ÇANCI, Galip YARDIMCI, Ali Galip BAġ, Mehmet Emin IġIK ve ġevki YÜCEL
red oyu kullanmıĢtır.)
02/03/2017 KARAR NO: 2017-67
Nisan 2017 Meclis toplantısının 05 Nisan 2017 ÇarĢamba günü saat: 15.00’da yapılmasına Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiĢtir.

Necdet UYSAL
Belediye Meclis BaĢkanı

Emine Oya ÖZARKON
Meclis Katibi

Nazif BOZKURT
Meclis Katibi
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