
2010 EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 

 

 
 2010 Yılı olağan Mayıs dönemine ait meclis karar özetleri aynen oybirliği ile kabul 

edildi. 

 
Ege Belediyeler Birliğinin 2011 yılı Çalışma Programı toplam altı madde olarak 5553 sayılı 

Mahalli İdare Birlikleri kanunun 9/a maddesi gereğince aynen oy birliği ile kabul edildi. 

 
 

          Birliğimiz 2011 yılı Ücret Tarifesi; Seminer Stant Ücretinin 1.500 TL olarak tespit 

edilmesine 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 15/b maddesi ile birlik ana 

tüzüğünün 9/e maddesi gereğince oybirliği ile kabul edildi. 

 
          Ad okunarak yapılan oylama sonucunda birliğimiz 2011 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 

toplam on madde olarak aynen oy birliği ile kabul edildi. 

 
    Afyonkarahisar İli Evciler Belediyesi, Afyonkarahisar İli Hocalar Belediyesi, Denizli İli 

Akkent Belediyesi, Manisa İli Selendi Belediyesi, Balıkesir İli Kepsut belediyesi, Balıkesir İli 

Göbel Belediyelerinin üyelikten ayrılma taleplerinin aynen kabul edilerek iptal edilmesine: 

       Muğla İli Gümüşlük Belediyesi, Kütahya İli Çaysimav Belediyesi, Kütahya İli Demirci 

Belediyesi, Kütahya İli Gümüşsu Belediyesi, Kütahya İli Öreyler Belediyesinin birlik 

üyeliklerinin aynen kabul edilmesine birlik ana tüzüğünün 36. ve 37. maddeleri gereğince 

oybirliği ile kabul edildi. 

 
 

        Manisa İli Turgutlu Belediyesi sınırları içerisinde Çaldağ mevkiinde birlik sınarları 

içerisinde kurulması planlanan sülfürik asit fabrikası ile ilgili olarak konuya muhatap kurum 

ve kuruluşların görüşleri alınarak bir rapor düzenlenmesine ve düzenlenen raporun birlik 

üyelerine duyurulmasına, rapor sonucuna göre bir eylem planı oluşturulmasına oy birliği ile 

kabul edildi. 

 
Manisa-Kütahya-İzmir illerini kapsayan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı ile ilgili olarak 

muhatap belediyelerden konu hakkında görüş, düşünce ve çekincelerin alınmasına ve bu 

konularda belediyelerde resmi yazı yazılmasına; sonucunda düzenlenecek eylem planı 

doğrultusunda Çevre ve Orman Bakanlığına müracaatta bulunulmasına ve bu konuda gerekli 

çalışmaların yapılmasına oybirliği ile kabul edildi. 

 

         Ege Bölgesinde faaliyetini sürdüren Birliğimiz yoğun bir tarım arazisine 

sahiptir.Geçimlerini tarımdan karşılayan insanların organik tarıma yönlendirilmesi, bu konuda 

bilinçlendirilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organik tarım konulu 

eğitim verilmesine ve bu konuda birliğimiz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi  arasında gerekli 

çalışmaların müştereken yapılması oy birliği ile kabul edildi. 

 
 

         Ege Bölgesinde bulunan belediyeler arasında dayanışma, paylaşım ve işbirliğini tesis 

etmek ve atıl kaynakları değerlendirmek amacıyla birliğimiz web sitesinde Ege Bölgesi 

Belediyeleri paylaşım sitesi bölümü oluşturulmasına ve bu konunun bölgedeki tüm 

belediyelere duyurulmasına oy birliği ile karar verildi. 


