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Bcledil,e ]\,1eclisinıiz. _5 
j9-] sal,ılı l}eleclil,c Kanununun ]0. \4addesi şereğince

aşağıdakİ gündenı maddelerini görüşn,ıek i.izcre 03 Şuhaı 2023 Cuma giinii Saat : l7:00'tte
Mçııenıen Bclediy-esi llizınet [Jiıııısı Meclis"I'ııplaııtı Salonııııda Şuiııl ayı olağaıı ıneclis ttıplanıısını
;-apacaktır.

Kamuoyuna duyunılıır

Aı-d VAN

( ; Ü]Y D t] [ı ı,ıAD D r:!.r]Rİ

i\4eclisin Açılışı
202j Ocak ayı Olağan Meçlis'l"otrılantısınıı ait Tıııaı-ıak Özetlerinin Okunup Oyianması
Başkanlıktaıı Veri lecek Önergı:ler.

3-ı) "İznıir lli. }vlenemen İlçesi" Kentsçl Şiı Alanı içinde: (.aıııikçhir (Pızarh*şı). Ça},bi ı,e
Ahıhıdır ıııahalleleriıri kapsay,aıı krıruma aırıaçlı iırı;ır planının j2K-3t) patiasına isaheı eden

Şchil Kenıal Caddcsi çcvresinde hulı-ınan Arasla C]addesi. i:ski ]V{ahkçıııe Caddeleri ile
arasında kılırn ]\4ehıııc1 Paşa (icçidi" l)azıırbaşı Gcçidi. Soğan Pazarı. İpek Pazarı Ceçidi.
\'ııııca Ccçidi ve Kesikktiy Sokaklarıııın Sçıkak §ağlıklaştıııııa" işi ile ilgili çalışnıa ılaııında
kalan ti.inı yapılarla vg },apı salıipleriııdeıı iılınmaşı gerekı,n iz_inlerle ilgili iş r,e iş|eııılerin
!,apıılı ışİne geçİlnıedcıı önce i}*lı:dİven,ıizct vapılıııtısı, uı.gulaıııala gcçilıırcsi ı,e hu husustıı
Beledi1,* Bışkan Vek i l i ı\l,d ı n Ptı[i t- İV:rbi' ı n l,t"tki l i k ı l ınmıısı.

3-b) ''İzmir İli. N,Ieneınen İlçesi. Kentsel §it Alanı için<ie: Canıikebir (Pazarbıaşı). üal,Lıi ı,e
Ahıhıdır L,tıhallerini kııpsa\,an Koruıııa.\nıaçlı İnıar Planıııın 32K-3D [)aiiasına isatıet eclcn.

Şehit Kcıııal Caddesi. çevresinde bulıınaır Arasta Cıddesi. t:ski Mıhkcırrc, Catideleri ile
arasında kılaıı lv{eiımct Paşa Gcçidi. Pazarbı.şı (icçidi. Soğan l)azarı. lpck Pazarı Cicçidi.
Yonca Cicçidi ie KesikköJ,Sokaklarının Sokıı}i Sağlıklaşlınııa" işinin [;ı,gulamaı,a geçi|mg5i
için Beledi_vemiz ile Kültür ı,e Turiznı l3alıanlığı ( Kültür Varlıkları r,e il.{üzeler Genel
N'iüdürlüğü) arasında L"ivgrılaıı,ıal,a 1.,önelik prı:ttıkol y,apılıırası konusundiı şe bu hususta
Beledi1,,e l}aşkan Veki l i A.vdın l'}i1-1 LİVAN' ın yetki li kıl ınınası,

3-c) İlçemiz. Hatuııdcre iı,iahallcsi doğalgaz alıl,apı çalışnıalırrıııda 1,alıılacak şehekelerin
},apım tarihinden itiharen lü 1,ıl içerisindc dcplase ctiilnıesi gcrekıiğinde 1,alırınıla ilgili ttinı
n,ıalil,etleriı,ı Beledil,enıizce üstlcnilnıesi htısıısrınun giirüşiilnıesi.

.l- Konıisl-tııılardın (jelen Raporlır.

-|-a) l'ian-l}ütçc Kıırnisvonu Rapııru

.l-ı-i) l}e lcılil,e,rniz /-ııbııı lv4tidiirli"iğiind* çalışan 657 §al,ılı I)evlcı lv,leı"ıııırlan Kanuııuıa tııbi
persoııelc i()J3 1,ıhnda iidçııecek a_*-lık iazla çalışnıa iiçretiııin lıelirlenıııesi,



4-1ı} i'lan-Bütçe. }lukuk Konıisrtın ilapıırları

1-h-t) _5393 Sal,ılı Belediye Kanuııtıtıun 49. ınaddesinin ]. ltrıkrası hıiknıti gereği tanı zanıaıılı
sözlcşmrli olarak ç,alıştırılacak personelc ]0?j 1,ılında ödeııecek ı1,1ık nğt ücrctin
tıe lirleıımesi,

4-h-2| 202j Mali Yılında Meclis Bırşkan ve (jr,elerinç, Meclis ve Konıisycın ıoplantılarına
katıldıkları her giin için tideııecck "|-{ıızur Ilakkı" ıniktarıııın lıelirlennıesi,

.l-b-3 "{tI) Sal-ılı \'icınur Boş Kadro l}eğişikliği Cetveli" ile "ttlI) Savılı Nteıııur Dolıı Kadro
Değişikl iği Cetvçl i"^ııin ona3,1aıııırak geçerl i l ik kazanılın lnıirsı "

5- MOcl is Ü1.,eleri'I"araijndan Vcri lccek Önergclcrin göriiştilıııesi.
6- Dilek ve "feıııeı,ıniler.

7- Toplanıı_va Katılıııal,an N{eclis İ.il,elerinin \Iaz-ereılşriııin Giirüştilnıesi
8- Gelecek Mecl is 

-I-oplanıısıııııı 
üiin ve Sııaıiniır l}elirlennıesi.


