
2011 MAYIS OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 

 

 

 

 

Karar 1- 2010 Yılı Ekim dönemine ait toplam 9 adet olan meclis karar özetleri aynen oybirliği 

ile kabul edildi. 

 

Karar 2- Muğla ili Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Belediye Meclisinin 05.10.2010 tarih ve 22 

sayılı kararı, İzmir ili Poyracık Belediye Meclisinin 03.08.2010 tarih ve 10/07 sayılı kararı, 

Aydın ili İncirliova ilçesi Acarlar Belediye Meclisinin 01.10.2010 tarih ve 30 sayılı kararı, 

Balıkesir ili Manyas Belediye Meclisinin 19.10.2010 tarih ve 57 sayılı kararı, Balıkesir ili 

Bigadiç ilçesi İskeleköy Belediye Meclisinin 02.02.2011 tarih ve 5 sayılı kararı, Denizli İli 

Tavas ilçesi Kızılcabölük Belediye Meclisinin 10.02.2011 tarih ve 6 sayılı kararı ile birlik 

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

gereğince oybirliği ile karar verildi. 

 

Karar 3- Manisa ili Salihli ilçesi Gökeyüp Belediye Meclisinin 04.03.2011 tarih ve 6 sayılı 

kararı, Manisa ili Kula ilçesi Sandal Belediye Meclisinin 04.03.2011 tarih ve 10 sayılı kararı, 

Manisa ili Selendi Belediye Meclisin 01.03.2011 tarih 3/5 sayılı kararı, Muğla ili Yatağan 

ilçesi Bencik Belediye Meclisinin 03.11.2010 tarih ve 40 sayılı kararı, Muğla ili Marmaris 

ilçesi Beldibi Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 3 sayılı kararı, Muğla ili Yatağan ilçesi 

Bozüyük Belediye Meclisinin 07.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararı, Muğla ili Kavaklıdere ilçesi 

Çamlıbel Belediye Meclisinin 07.01.2011 tarih ve 1 sayılı kararı, Aydın ili Söke ilçesi 

Bağarası Belediye Meclisinin 08.12.2010 tarih ve 37 sayılı kararı, Aydın ili Söke Belediye 

Meclisinin 07.01.2011 tarih ve 1-4 sayılı kararı, İzmir ili Ödemiş ilçesi Birgi Belediye 

Meclisinin 03.12.2010 tarih ve 38 sayılı kararı, İzmir ili Ödemiş ilçesi Bozdağ Belediye 

Meclisinin 07.12.2010 tarih ve 50 sayılı kararı, Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesi Özburun 

Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 6 sayılı kararı, Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesi 

Sorkun Belediye Meclisinin 07.12.2010 tarih ve 30 sayılı kararı, Afyonkarahisar ili 

Sultandağı ilçesi Yakasinek Belediye Meclisinin 03.12.2010 tarih ve 26 sayılı kararı, Kütahya 

ili Şaphane ilçesi Karamanca Belediye Meclisinin 03.12.2010 tarih ve 23 sayılı kararı, 

Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Küçükkuyu Belediye Meclisinin 01.12.2010 tarih ve 81 sayılı 

kararı, Denizli ili Serinhisar Belediye Meclisinin 02.11.2010 tarih ve 56 sayılı kararı ile 

birliğimiz üyeliğine katılma taleplerinin aynen kabul edilmesine birlik ana tüzüğünün 36. 

maddesi gereğince oybirliği ile kabul edildi.  

 

Karar 4- 2010 ve 2011 yıllarında belediyelerden birliğimize gelen üyelik talepleri nedeniyle 

tüzüğümüzün 4. maddesinde olan değişikliğin aynen kabul edilmesine, konuya ilişkin olarak 

alınan meclis kararının onaylanması için İçişleri Bakanlığı’na sunulmasına  birlik ana 

tüzüğünün 36. ve 38. maddeleri gereğince oybirliği ile karar verildi. 

 

 Karar 5- Birliğimiz 2010 mali yılı bütçe kesin hesabı ile ekinde yer alan cetvellerle ilgili 

olarak; 

 

1- 2010 mali yılı Bütçe gider kesin hesap cetveli görüşüldü, mevzuatına uygun bir şekilde 

düzenlendiğinden ad okunarak yapılan oylama sonucunda aynen oybirliği ile, 

2-  2010 mali yılı bütçe gelir kesin hesap cetveli görüşüldü,  mevzuatına uygun bir şekilde 

düzenlendiğinden ad okunarak yapılan oylama sonucunda aynen oybirliği ile, 



3- 2010 malı yılı Finansmanın ekonomik sınıflandırılması kesin hesap cetveli görüşüldü, 

mevzuatına uygun olarak düzenlendiğinden ad okunarak yapılan oylama sonucunda aynen 

oybirliği ile, 

4- 2010 mali yılı Genel Mizanı görüşüldü, mevzuatına uygun bir şekilde düzenlendiğinden ad 

okunarak yapılan oylama sonucunda  aynen oybirliği ile, 

5- 2010 mali yılı Bilançosu görüşüldü, mevzuatına uygun olarak düzenlendiğinden ad 

okunarak yapılan oylama sonucunda aynen oybirliği ile, 

6- 2010 mali yılında görev yapan muhasebe yetkililerine ait liste de mevzuatına uygun olarak 

düzenlediğinden yapılan açık oylama sonucunda aynen oybirliği ile, 

2010 mali yılı Bütçe kesin hesabı ile ekinde yer alan cetvellerin 5355 sayılı Mahalli İdare 

Birlikleri  Kanununun 9/b. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 

40/2 inci maddesi gereğince yukarıda belirtildiği şekilde oybirliğiyle kabul edilmesine karar 

verildi. 

 

Karar 6- Birliğimiz 2010 yılı faaliyet raporu, kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporları 

hakkındaki Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak hazırlandığından, birlik ana 

tüzüğünün 9/n maddesi gereğince, Meclis ikinci Başkan vekilinin başkanlığında aynen kabul 

edilmesine, raporun bir örneğinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine ve kamuoyuna 

duyurulmasına, oybirliği ile kabul edilerek karar verilmiştir. 

 

Karar 7- 5355 Sayılı Belediye Kanunun 9/i maddesi ile birlik ana tüzüğünün 9/i maddeleri 

gereğince yapılan gizli oylama sonucunda Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı’na İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU yeni Mahalli İdareler seçimi yapılıncaya 

kadar üç yıl süre ile  oy birliği ile seçildi. 

 

Karar 8- 5355 Sayılı Belediye Kanunun 9/i maddesi ile birlik ana tüzüğünün 9/i maddeleri 

gereğince yapılan gizli oylama sonucunda Meclis Birinci Başkan Vekilliği’ne Selim AŞKIN, 

Meclis İkinci Başkan Vekilliği’ne Özlem ÇERÇİOĞLU yeni Mahalli İdareler seçimi 

yapılıncaya kadar üç yıl süre ile  oy birliği ile seçildi. 

 

Karar 9- 5355 Sayılı Belediye Kanunun 9/i maddesi ile birlik ana tüzüğünün 9/i maddeleri 

gereğince yapılan gizli oylama sonucunda dört adet asil katip üyeliklerine Selçuk 

KARAOSMANOĞLU, Hüseyin YARALI,  İhsan TEMEL, Mutahhar TEMEL seçildiler 

yedek Katip üyeliklerine ise Salih HIZLI, Hikmet BUCAK, İrfan KARAHAN, Serdar 

YILDIRIM  oybirliği ile seçildiler. 

 

Karar 10- 5355 Sayılı Belediye Kanunun  9/i maddesi ile birlik ana tüzüğünün 9/i 

maddeleri gereğince yapılan gizli oylama sonucunda birliğimiz encümen üyeliklerine Fadime 

ORBAY, İsmail OK, Burhanettin ÇOBAN ,Cevat DURAK, Selim AŞKIN, Mustafa 

KOCAZEYBEK ve Tayfur ÇİÇEK oyçokluğu ile seçildiler. 


