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 Misyonu “Belediyelerin hizmet kapasitesini arttırmak; üye belediyeler arasındaki 

işbirliği ve dayanışmayı geliştirerek belediyelerin halka daha etkin ve verimli hizmet 

sunmasına katkıda bulunmak” olan birliğimizin 5355 sayılı Mahalli İdareler Kanunun 

14/b maddesi gereğince Birlik Başkanı Aziz KOCAOĞLU Tarafından hazırlanan 

2012 yılı Birlik Çalışma Programı aşağıya maddeler halinde çıkartılmıştır. 

 

 1Ana Tüzüğümüz hükümleri gereğince Birliğimiz Meclisi 2012 yılı Mayıs ve 

Ekim aylarında mutad olarak toplanacaktır.   
 

2. Birliğimiz Encümeni Birlik merkezinde yada üye belediyelerimiz arasında her 

ay ayrı bir il veya ilçede toplanacak, gündemindeki konuları görüşerek karar 

alınması sağlanacaktır. 
 

3. Mevzuat değişikliği ile ilgili olarak üye belediyelerimizin başkan, meclis üyesi 

ile bürokratlarımızı bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla 2012 yılı içinde 

gerekli görüldüğü taktirde değişik yerleşim merkezlerinde hizmet içi eğitim 

seminerleri düzenlenecektir. 
 

4. Üye belediye başkanlarımızın teknik ve idari konularda bilgilerini arttırmak, 

belediye uygulamalarını yerinde görmek amacı ile ihtiyaca istinaden yurt içi ve 

yurt dışı teknik inceleme ziyareti düzenlenecektir. 
 

5. Avrupa Birliği sürecinde üye belediyelerimizi bu sürece hazırlamak için gerekli 

çalışmalar yapılacaktır. 
 

 6. Yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerini sürdüren birliklerle işbirliği 

yapılacak müşterek çalışma ve birliktelik esas alınacaktır. 

 
         1-ANA TÜZÜĞÜMÜZ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE BİRLİĞİMİZ MECLİSİ 2012 

YILI MAYIS VE EKİM AYLARINDA MUTAD OLARAK TOPLANACAKTIR: 

 

 Yapılan toplantılarda üyelerin hak ve çıkarlarını koruyucu kararlar alır. 

 
   2- BİRLİĞİMİZ ENCÜMENİ BİRLİK MERKEZİNDE YADA ÜYE 

BELEDİYELERİMİZ ARASINDA HER AY AYRI BİR İL VEYA İLÇEDE TOPLANACAK, 

GÜNDEMDEKİ KONULARI GÖRÜŞEREK KARAR ALINMASI SAĞLANACAKTIR. 

 

 Değişik il veya ilçede yapılan encümen toplantısından sonra bölge sorunlarının 

dinlenmesi ve ortak çözüm önerileri konusunda bilgi paylaşımında bulunmak. 

 
  3-MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ  İLE İLGİLİ OLARAK ÜYE BELEDİYELERİMİZİN 

BAŞKAN , MECLİS ÜYESİ İLE BÜROKRATLARIMIZI BİLGİLENDİRMEK VE 

EĞİTMEK AMACIYLA 2012 YILI İÇİNDE GEREKLİ GÖRDÜĞÜ TAKTİRDE DEĞİŞİK 

YERLEŞİM MERKEZLERİNDE HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ 



DÜZENLENECEKTİR. 

 

 Üye belediyelerin faaliyet alanları çerçevesinde yapacakları hizmetler 

doğrultusunda belediyelere seminer, brifink, sempozyum ve panel düzenler. 

 Ulusal ve uluslar arası fuarlara katılır. 

 Danışmanlık hizmetleri: 

a-Muhasebe  

b-Hukuk 

c-Eğitim-Mevzuat 

d-Bilgi teknolojileri   

 

 

 

 

 

 

 

 

  


