
2011 EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI  

 

 

Karar 10- 2011 Yılı olağan Mayıs dönemine ait meclis karar özetleri aynen oybirliği ile kabul 

edildi. 

 

Karar 11- 25.08.2011 Tarihli Encümen Toplantısında görüşülüp, Meclise havale edilen; 

    Ege Belediyeler Birliğinin 2012 yılı Çalışma Programı altı madde olarak 5553 sayılı 

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

 

Karar 12- 25.08.2011 Tarihli Encümen Toplantısında görüşülüp, Meclise havale edilen; 

          Ad okunarak yapılan oylama sonucunda birliğimiz 2012 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 

toplam on madde olarak oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar 13- 25.08.2011 Tarihli Encümen Toplantısında görüşülüp, Meclise havale edilen; 

           Birliğimiz 2012 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. 

 

Karar 14- 14.07.2011 Tarihli Encümen Toplantısında görüşülüp, Meclise havale edilen; 

           Birlik Tüzüğü’nün 25. maddesinde ki ‘’Birliğe üye belediyeler, her yıl bir önceki yıla 

ait kesinleşmiş bütçe gelirinin %00,2’sini birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak 

öderler’’ ibaresi yerine; 

          ’Birliğe üye belediyeler her yıl aşağıda belirtilen nüfus sayılarına göre birlik faaliyet 

giderlerine katılım payı olarak öderler.’ 

   

          Nüfusu 0-3.000 e kadar olan Belde Belediyeler  100 TL. 

          Nüfusu 3 000 den 5 000 e kadar olan Belde Belediyeler  200 TL. 

          Nüfusu 5 000 den fazla olan Belde Belediyeler  500 TL. 

          Nüfusu 0-30.000 e kadar olan İlçe Belediyeler  1 000 TL. 

          Nüfusu 30 000 den 50.000 e kadar olan İlçe Belediyeler  1 500 TL. 

          Nüfusu 50 000 den 100 000 e kadar olan İlçe Belediyeler  2 500 TL. 

          Nüfusu 100 000 den 200 000 e kadar olan İçe Belediyeler  4 000 TL. 

          Nüfusu 200 000 den fazla olan İlçe Belediyeler  8 000 TL. 

          İl Belediyeler 10 000 TL. 

          Büyükşehir Belediyeler 50 000 TL. 

          Olmak üzere 2012 yılının ilk üç aylık dönemi içinde Birlik Banka hesabına yatırılmak 

kaydı ile üye aidatları alınır. ; 01.01.2013 tarihinden itibaren üye aidatları,her yıl bir önceki 

yıla göre % 5 (yüzde beş) arttırılarak hesaplanır.Hesaplanan bu aidatlar Mali yılın ilk üç aylık 

dönemi içinde Birlik Banka hesabına yatırılır. 

       Diye Tüzüğümüzün 25. maddesinin değiştirilmesine ve onaylanmak üzere İçişleri 

Bakanlığına gönderilmesine oy birliği ile kabul edildi.       

 

 Karar 15- Birlik Tüzüğümüzün 11. maddesinin ‘Birlik meclisi her yıl Nisan ve Ekim 

aylarında olağan olarak birlik merkezinde veya birlik başkanının göreceği lüzum üzerine 

önceden üye belediyelere bilgi vermek ve kamuya duyurmak suretiyle üye belediyelerin il 

veya ilçe merkezlerinde toplanır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve 

katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte 

birinden az olamaz. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya 

ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar 



katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden 

az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.’ 

Değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar 16- Kütahya ili Tavşanlı Belediye meclisinin 05.08.2011 tarih ve 7/96-8 sayılı kararı, 

Kütahya ili Gediz ilçesi Altınkent Belediye Meclisinin 06.07.2011 tarih ve 13 sayılı 

kararı,Afyonkarahisar Belediye Meclisinin 01.07.2011 tarih ve 411 sayılı kararı, 

Afyonkarahisar ili Şuhut ilçesi Efe Belediye Meclisinin 07.07.2011 tarih ve 19 sayılı kararı ile 

birlik üyeliğinden ayrılma taleplerinin kabul edilmesine birlik ana tüzüğünün 37. maddesi 

gereğince oybirliği ile karar verildi. 

 

Karar 17- Manisa ili Kırkağaç ilçesi Bakır Belediye Meclisinin 02.05.2011 tarih ve 8 sayılı 

kararı, Manisa ili Salihli ilçesi Mersinli Belediye Meclisinin 08.04.2011 tarih ve 11 sayılı 

kararı ile birliğimiz üyeliğine katılma talebi konusunda Birlik Ana Tüzüğümüzün 4. 

maddesindeki değişikliğin yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 

 

Karar 18- Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin ÇOBAN’dan  boşalan Encümen 

üyeliğine birlik ana tüzüğünün 9/i maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonucunda birlik 

encümeni olarak Mustafa ÇİBİK oybirliği ile seçildi. 

 

Karar 19- Birlik Tüzüğümüzün 4. maddesindeki üye belediyeler arasında bulunan Isparta ili 

Keçiborlu ilçesi Güneykent Belediyesinin Gönen ilçesine bağlı olmasından ötürü  
tüzüğümüzün 4. maddesinde değişiklik oy birliği ile kabul edildi. 


