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32o Belediyemiz Başkanhğl Kadln * Aıle Hi.meten Modıjıloğo bonyesindei beledie çrhşa.lanmEln ço.lkİannln eğ imbn ve billş3el dlygOsal.
fiziksel bece.ile.ini. geış mine kalk §ağlamak amac.yla açllmlş olan keş binmimiıin laaliyellenni s6ğllkll yoüeblldı€§i için krcş kay Oc.etnin
goncellenmesire ilişkin ğne.jnin sağhklü bi. şekilde değenendinbbilme§i iç]n 5393 sayüh belediye kanununun 2a,Madde§l uyaıca komisyona havale
adibrek, komisyonca gerekli çahşmalal iamamlandlklan son[ğ ialebin br sonlaki reclis ioplanllsl.da gör0şOlme§ine oy b]diğiyle kaıaı venti.

K.dlnoinşimcilerlaratndan kurulsc.kolaf, BlLMEK 0reten K9dln1.1 Koop€ralin 0nvanh kooperailre 8el€dlyemlı 6gşkanl9lmrlnd. hi3edaİE
lna yeikili3lolmaslna kurı]lacak koopeEiile Belediyemi2l lems len r* l* T.c. kimlik num8lalı Psikolog Halime DEM|R YlLDlz ln
yetkiI.ndinlmesine oy bidlği ile kalarwrildi.

BelediyemE aaşkanlığl ile il Milli Eoilim MOdOltOğ0 ara§lnda "Va.lıOln en lemel so.unlannl .ev.plamak, haya , d0rryay. ıopllmu i63n anl6mak;
geçmişiöğĞntrk, g€le.€ği lahm.n etrek ve planlaİİak, so.unlara çö2OmOlelmek, okuma koİOfuno y.ygln|aştlmak, ço.lkjann e.İen yaşlarda kii5p
oİam'rs buluşmalannln sağlamak milli, FaraM ve efssel de9eiĞn ğzuh3err€k okul tiiooan te.inin €lefri|€l w öO.eirenlel ign bi.e. öğrare
ile sosy5lelkinhk alanı.a dön0şlüokn6ini ssğlamak'amacryh iş binioipİolokolo yapnmaslna 5393 saylh B€ledie Kanurunu. 75.madd6inin 5 bendi
uyan.ğ oy bflioi ile ka.a. E.ildi.

23,06.1988ylllnda kurulan w Belediyemi2 Başkanhğ.nln %13.35 paylile hissedan olduou Baclnaş Baİnan PamuİPrcs veÇtrçtr san. İc,
A.Ş.'nin bugon€ ksd.l hiçbirlican faaliyelıe bulunmamasl, gerck pe.sorelgerek bma gidederigo.ekse elek$k,3U !b. gidedenn Belediyemi'
Ba§kanİğlna m.liyel yalatmasl nedeniyle b.hse konu şi*eli. hisse mikladarlnln tasiye w satış işlemleri.in ge4ekleştnhesi ile bu işl.nlen
gelçercrtmek ozele lşlelm ve Iştiraİler M0dol VekiliM.Mğlih GÜR'On göİoüendirlfusine oy biniğii'e karal verildi

Belediye BaşkanİğlmE baon Meı6 lklal MOdudüğOnOn: oörcv v. Çahşma Yöneireliği. MeEuat hsznama usul v€ E§aslan Hakk.da
Yğ.elmellk hokomleli Ç€rçevesinde d02enl€nelek. 5393 saylll aehdryelel Kanlnun 18. maddeshin (m) Dendl uyaınca ha2ınangn 8bölom23
maddeden olulan weklesunulan BATMAN sELEDlYEsl ÜAKINE |KMAL6A(lM vE oNARlM MUDı.JRLÜĞÜ GÖREVVE çALIşMA YÖNElMELlĞloy

Molkieli B.ledryemize ail3 adel.,3r.ın Trampa er'ilmesiale 1adelhi$eliw 1adel iMg3İİ pa6.1n .allşnln yapllmaslna oy birl,ğiile ka.al

Belediem Başkanhğı işletre \e lşirak]e. MOdOdOğOne b.ğh hiıhet ve.eceİ o]a. Fua. Alanl lızmı b.deti fyal lail4ine ili9kin öoennin
saQlAİ br 9ekllde deoe.End,nlehlme$ içln 5393 .aylll beledlye kanunu.un 24,Maddesi uyanca komlsyda h6v6le edilerek, komisyonca gerekli

çal|şm.ld ırmsmlandlklan sonra |.|ebln br son.all med6 lopla.llshd. gğ.Uşuln€.r€ oy blnurybİalalEnl(İ.
ilinlz, Me^o2, İlmrç Köyonde kğh214 ada 89 nolup.Belile lluh Köy0nde kgin 103irede4nolu paBeıile Huuul Mahallelhds kain 3:17i' ada

20 nolu palJolh ğklek plan ömeoinde 3unulduou glü deoişiklikysp|tmaslna ilişkh ön.nnh saonkh bil 

'eklld6 
değe endinbb]kİe3i lçh 5393 3ay'll

beledlye kan!.unun 24.Madde3iuyanca lna. Komi3yMuna havale.d le.ek, komisyone ge.ekli çrhtmalar lamamland|klan sonra lal6bl. birso.raki
redis loplanİ.lnda göruşOhesiE oy biniğryle kal.rvenldi.

llimiz, MelkO2, İlre.ç Köyode k6in a65 noIupa6elile Huul Mahalle3lİain 3a7a ada 20m|OpalElin ehekı plan omeğinde lunulduğu gibi
delitikliİ y5plkİ8na ilirkin 6re;nin !6Öhkh bn ş.nbe değe.le.dinbbi!,rı.si içi. 5393 say ı b.ledry. ka.un@u. 2a.Maddesi uyanc. ]ma. (om6yo.!n6
haiaie edilerck kmi.yo@ ge.ekli çrl§malal r.mamhdfta. 3onra lalebin bi. 3on6ki dEclis lopl6nİllnda gö.t şollrıesine oy bin€ryb İa.a. wnti.

lliml2, Me.İez, Bağlar Mahallesindo kaan 3303 ada 15 nolu ps.sehn eİleb pla. örEoinde .unulduou 9lÜ de9işiklak yapnmallna ili*in ğne,jnin
sağhkh br ıekilrie değ€iendinlebilırıe.l lçin 5393 3ayıl beledrye kanununun 2,1.Madd6ı uyan@ lm6, (omByonuna havah edi|elek komisyonğ gerekli

çallşmalsl i.m.mland.han §onra ial€bın bİ lonhti redi§ torı6nll3mda göloşOlmsire oy biniğiyle ka.al v.i|di,
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llimiz, Meftez Kö.uk Köyonde kain 171ada2 nolu pareeln eklekiplan ö.neğinde sunulduğu 9 bi değlşiklik yapüImaslna i]işkin öneanin sağhkh bir

şekilde değe end]nbbilmes] için 5393 saylllbelediye kanununun 24.Madde9ilyanca lmarKomisyonuna havaleedilerek, komisyonca gelekliçaİşmala.
tamamlandlkian sonra ialebin br §onrakimeclis ioplanllslnda göruşülme9ine oy bidiğiyle karal verildi,

llimiz, Merkez İlmerç Köyonde kain 214 ada 97.olu parseıile Çamllca MahaIlesi2584 ada 14 Ve 15 nolu paBelin ekiğkiplan ömeğinde
sunulduğu qibideğ şiklik yaplhaslna iIişkin öne. nin sağhkh bi[ şekilde değedendinbbilmesi çin 5393 saylh beled ye kanununun 24 Maddesiuyanca
lmal komisyonuna havale edileıek, komisyo.ca gerek!i Fllşmalar tamamlandlktan sonla lalebin bn sonrakimeclis loplanllslnda gö.üşOlmesine oy

ll]mz Merke2, KörukKöyurde kain 818 nolu parselile Huzur Mahallesi3474 ada 20oolu pacel]n ekiekiplan Ömeğinde §unuld!ğu gibi değişikl k
yapimaslna itişkin öneİinin sağlikh bİ şek lde değerle.dirlebilmesi çn 5393saylh belediye kanununun 24.Maddesiuyanca lmal Komsyonuna havaIe
edilerek, kom syonca gel€kl çahşmala. tamamlandlklan sonra laIebin bı sonlakimeclis toplanllslnda göüşOlme§i.e oy bıliğıyle karaıveriIdi,

llmz, Me.kez, Köruk Kğyunde kain819 nolu pa6elile ll0h Köyunde kain 325 ada 1nolu par§elin eklekiplan ömeğinde sunlld0ğ! gibideğişiklik
yapımaslna ilişkin ğnennin sağliklübı şekilde değedend rlebilmesi içn 5393 sayllbeled]ye kanünun0n 24.Maddesiuyanca lm4 kom syonuna havale
edile€k, komisyonca qelekli çahşnalar tamamlandlkıan son6 ta'eb n bü sonlakimeclis |oplanllslnda göıOşOlmesine oy bidiğiyle kar4 ve ldi.

llimiz, Me*ez. Bahçeiieüel Mahalles]nde kain 1]11ğda 4,5.7,8 33ve 34.olu parsel le iluh Köyundekain 1659 ada 4 nolu paBeln eklekiplan
örneğinde sunulduğuqib değiş kl k yapltmaslna ilişkin öne .in sağllkl, b r şekildğ değenendirlebilmesiiçin 5393 saylh belediye kanununun 24.Maddesi
lyanca lmar komisyonuna havale ediIeEk, komisyonca gelekl çahşm3larlamamlandlktan sonıa taleb n b r sonrakimecls ioplanilslnda gğnşOlmesine
oy bi.liğ yle ka.al venbi,

llimiz, Merkez. Ködjk Köyünde kan 332 ada4 nolu paGelile rmiKöy0nde kan 141ada 6 nolu paBelin ektekipı3n örneğinde §unulduğu gibi
değişiklik yapılmaslna lişkin ön;lnin sağhkh bil şekilde değerlendinbbilmesiiçln 5393 saylh betediye kanununun 24.Maddesiuyanca imar Komi§yonuna
havale edilerek. kom syon€ ge.ekli çallşmalar lamamla.dlklan sona lalebin bl sonrak meclis toplanilslnda gğfuşijlmesine oy bİliğiyle karal @.iidi.

llimiz, Melkez.lluh Köy0nde kain4 ada 3nolu par§elile iluh Köy0nde kain 1690 ada 9 nolu pa§eİin eklekiplan ğmeğinde su.ulduğu gibi
değ]şiklik yapllm.slna llşkin önearin sağllkllbİ şekiba değerlendinbbitmesi içrn 5393 saylh belediye kanununun 24,M6ddğsilyanca imarKomisyonuna
havale edilerek. kom syonğ gerekli çallşmalar lamamlandlklan sonla ialebir bn so..ak mecli9loplanilslnda göOşOlmes.e oy bnliğiyle ka.al Ve.iıdi.

]limiz. Mefkez, Tlmelç Köyunde kain3046ada 2nolu pa.selin ballshda bulu.an7 melrelik yolalan ile ciğe o Köy0nde 1178ada 2 notu
parselln ekleıl plan ömeğinde sunubuq! 9bı değlşlkhl yapnmasına ilişkinönennin sağhkllbir şekilde değenend .lebilmesi için 5393 saylh belediye
kanununun 24.Maddes, wanca imarl.oml5yonUna havateedileĞk. komisyonğ gerekliçallşmaIal tanamlandlklan sonraialebin bİ sonlakimeclis
loplantlslnda göıOşOlmes]ne oy birliğyle karar venbi.

llimiz, Me*ez Huur MahaIlesikain 3194 ada 1nolu pa§elüle cğeno Köyonde kain 1178 ada 2 nolu pareelin ekiek plan örneğinde sunuıduğu
gibi değişiklik yapllmaslna ilişkin önelininsağlıkh b r şekilde değedendi.iIabilmesiiçin 5393saylh bğlediye kanununun 24.Maddesiuyarlca 1mal
Komisyonuna havale ed lerek, komisyonca geEkl çallşmalarlamamlandlkian sonla ialebin bi. sonGkimeclis loplanltslnda gödlşOlme§üne oy br'iğiyle

llim]z Merkğz Hu2urMahallesikan3526ada,rnolupa§elnektekiplanörneğ]ndesunuıduğugibideğişiklikyaplhasl.ailişknönenninsağhkll
bİ şekilde değe.le.dnbbihes için 5393 saylh belediye kanu.!n!.24,Maddesiuyanca lmar Komisyonuna havate edilerek, komisyonca gelekli

çahşmalarlamamlandlkian so.ia ialebin bil sonrakimecls toplanilsında 9örcşOhesine oy biniğiyle karar ve.ldi.

llmz, Mğrke2, c ğeno Köyo kain 1452 3da 1ve 12 nol! pa.selle n ekiekiplan örneğinde sunulduğu gibideğişiklik yapllmaslna ilişkin önennin
sağhkh birşekitde değed;ndi.ilebilmesiiçin 5393 gaylh belediye kanlnunun 24.Maddesiuyan@ lmarKomisyonu.a havaleedle.ek, komisyonca qerekli

çahşmalarlamamlandlkian sonla lalebin bil sonrakimecls toplanilsmda görcşOhes]ne oy biniğire k6rar venbi.
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. _ B.lhan w Ü,tim6yelen.ıde, solyal Ysrd,,{aşma \b Dayanqma ltkt Başk.nİğı too.din*inde. Balma. B6bdlyesi, AiI€ Ve sdyal Hizrete.lı
ModlJfu$l. aalman ll siolü MıJd0.1o0u, 8aıron ll Milı Eğİam Modğdoğo w Baımn çöryiİ]a Yslan DerEğiiş bani9i.diyo.0ıtle..ı( oüa; çöıyakHa3l.hnü El$tek Pqei.d€ Bahan BelediyĞlini tem3ilen B.ledlye 8aşk6n Ya.dlmiB] V Ali oaman sllcltl;an flkı|i k;İnma.l ve loplani a;a
kaillmak 02.re &tnan 8elediyesiadlna saolıt lşbn Mod$ V ol. \,ty§elTUNÇ'u. göGüe.di.jlm$ine oy bilüiğii|e ka..l €.ildi.

lllmlz, Mertoz, İl,ne4 KryOnde k.in 1467,1468,1/t69, 1ıl7o ve 14?1nolu paEelle.,le lluh KdylJnde kain 16916d6 3nolu paBelln €kleklplan
0m.ğind63unuld!ğ!glbideğişinikyapllm..lneilirkinürlep.3194.ay lmafKenunun Ek 8. Madde.i Merangal P|anlal Yapım Y'örelm6llğü26, Madde
1., ır,,5(b) f.İE hokombnne, imarpla. i|kele.im, mevcın doku E ç.we y.pllaşm.ya uyum sağl6m6dıo. ge,ekç.!ryE labp 6y birliğiile redaedilmişiİ,

B€lediye Medisinin 08.06.2021 ıanh E &270 sayü ta,a,. ile kdİsyom havale edibn] llimjı, Meliez. İlm.ç Köyünde kain 15i8 ada 2 rclu
parsdin ekreki pla. ve.apon nda beli iilreye. huslsıa.d. 3194 .5y l l@. (anunu ve llglİ yaİEırel,klĞ. ıle mri inia, pianl diİİaie ah.mal 3ureiiyle
5393 §aylh Be|edie K.nunu'nun 18, maddBi E a 194 say , imaİ Kanunu'nln 8 madde; (ia nc5 mal plan değişikIQ;in yapllma3.na oybiiiği ile ia.al

_ lllmlz. Merİeu, clge.Io Köy0nde kah 115l ada 1nol! p.İseIin €kiekiptan ğhe9inde sunulduğ! gibi değişiklik yapllmaslna ilişkin tslep; Mek3n3al
P]anlal Yaplm Yönğlhellği 26. Madde 1, nkls hukmo.e imal pl.n ilkeIennğ, me@ı doku ve çevr. yap'lgşmarıi uyum 3.9|amadlol'9e.ekçeriyıe ta|ep oy

o€Iediye Mectis]nin 0!.06.2021 lanh vğ Ç281 ğylh ka.a. e ıon,5yona h6vale ed en illm[, Meltez, İlre.ç Köyo.de kain ,109 nolu pa§eli.
ehetirlante Eporu.da b.ıi.lilmeyen hugu3lada 3194,saylh lma. Kanunu w 9,1ı yömhellklen lle heH mal planldikk;ie ahnma9 3ureıiyle'5393
saylh Bel6diye Kanunu'nun 18. maddesi€ 3194 saylll lma. Kanunu'nun 8. madd$iuy6nnğ imsl pIan değişikliğini. yapllmaslna oybidlğiiie kr€l

lllmi2. Merke2, KğOİ Köy0nde kain 181gda 6 ve 7 nolu pa.§ellnf ile 1026, l4o7 nolu psBeIl6.ve iıuh Körlrnde kain 1659 ada 3 nolu pg.selin
eheki plan ömeğmde §unu]duou gibideğlrılhk yaplhaslna iaişki. öne.inin sağllkİ bİ şekilde de9eneİdünbbihi§i idn 5393 saylh ö.ledıre ıanüunu
2/a.M.dd8i uyannca lma' homGyonuna havale edlle€k, komi.yonca gereni çrhlmalar lamam|.ndıhan sonra l6bÜn bİ sm.;ıi redt'lo!ıaniıslnda
gootolffi.ire oy biniob/le kala. venBi.

llimiz Me.kez, BahçeIieü€r Mahall$ind€ kain 666 ada 13 nol! parsel il6 lluh Köy0nde lGi. 1691 ada 3 nolu pal3€| il€ Ltuh xöyonde k.in 325 ada
1 nolu paGelin ekiek] plan ömeğinde 3unulduou glbid€lişiktikyaplhaslna ilişkln ialepia194 3aydı lmal Kanunun Eİ 8. Maddesi, MeianlalPlanla.
Yaplm Yönetreliği26. M3dd61,.4.,5{b) ik.6 hokombnne, imar pıan ilkebnne mvcü doku !a çewe yap aşmay6 uyıJm saolamadlol gğekçesile
ialep oy blniÖiile eddedilmlşti.,

BeledryeMedl3,nn0006202rla.ihf&28.3ayLka6n.ıomsyoMnevsl€edün{NlP72715333,lJlP7210647nanlşlemNum..ahlllmE
M€_.İer. İltrİerç Koyonde k.ln 2la ada 9a nolu paB€l ile l|uh Konıııoe ıaın rosı aoa ı noıu paBelm etiek 9t5n E.ap@nda bellrtirrıcyen hulclalda
3ls4lay I lmdl Krnunu ve llg yonelmellılen ie ffi.ilmar planldikkale aıı.ms3l su.eiire 5393.ayt B€lediye Kanln! n0.16. maddaive 3194 3aylll
lmal X.nunu'aun 8. m8ddeliuy.nrca mal plan değişikliğ,nn yrp ma§ına oyb,nlo|,|e ksErv6nldl.

_ ]liml2, Me.kez ıhe.ç Kğyonde kain 1894 6da 5nolu p.B6llle lIuh Köyonde kain325 5d.l nolı] paİ§elln skleİlplan ömeğinde.unulduğı] gibi
delişik]ik yepllmaslna üllçkl6 lalep; MekaGel P|!n|arYaplm Yön6tEliği26, Madd.1., ıl.,5{b) llka hok0.nle,ino. har plan ilkele e,trrcuidoiuie
çewe yapıaşmya uyum !ğğl.@dlğ. geEkç..ıde lalep oy bi.tği ile rcddedalnİıll,

llimiı, Me e2, Köok Koyonde kai. 366 sda 2 nofu pa6€l ib |luh Köy{İnde kah 1668 ada 10 rclU pa6eli. €kleki plan d.rıeainde 3unulduğU gibi
değ işaklik y. pnmasın. i|işkin lalep: MekaB.l PI.nlal Yaplm Yoneimeliği26. Madde 1,llkra h0kmore, imlpla. ilkel6.in€. mevcın doku E ç.reyap.laşmay. uyum sa§İamad{l ge.ekç4ire i.I.p oy bidljl İle .eddedilmişli..
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a€Iedie Meclisini. oa.06 2021 tanh !€ G287 say kaian,le homByona havale edien, ihmE Me.tez kmiXoy0nde k.in 126 ada 4 nolopaGelin
€kieti]rlan ve raporunda beli.lilmeyen hususIarda 319.4 Jsıh lmal Kanunu v€ llglh yanelmel,klen ie merl ima. pla d kkale allnma$ luEliyb 5a93
saylh selodlye Kanunu'nun 18. maddesiw 3194 sayılı lmsl Xğnunu'nun 8, msdde9iuyaı.ca imar plan değillkllğin n yapllmaslna oybİl]ğiile ka.af

llimiı Me.İe2"]ilm€.ç Koyo.de kai. a6/t nol! pa6eıüle lluh Köyonde kain 163,r ada a nolu parselin eklekiplan olĞ§ınde sunulduou oibi
dğğişiklak yapllmaslna ılişk.. öenninsağhkh biİ ş€kiIde değedendinbbiıreli i9. 5393 sayil b€bdrye kanunlnu 24.Maddesi !y.nn€ imai Kinlsyonuna
havaleedüle.ek. komisyonca ge.ekliçahşmalal lamamıandlkian sonra taıebin bir sonEkime.]i3 toplantlslnda gofuşolmesineoy bid€Lle k.E. e.Idi,
, Beledlye Meclis,n,.11.06202l ıanh ve6-J10 sayh ka.an ile komisyona havale edilen (NlP:72o25o3]. ulP:721o1198 Plan l§lem Numalah)
llhi2 Melkez. Girbaİeşil Röyunde kaln 1222 nolu paBğliıe Köruk Köyondek6in 557ada 1o noıu paEelin eklekiptan ve nporunda beİniımeyen
husu3lalda 319ı 

'aylh 
lmaİ Kanunu f lgrh yğnelmellklei ile meFi ima. plao dikkale aİ.masl s0Enyle 5393 saylıl Bebniye Kanunu'nun 1 8, maddesi ve

l19l 3aylh lmal hanu.u'nun 8 madde3l uYa,lne m6, pl5n deo§lkl4nln yapllmğr.a oyDd,o, ,le kaEİ cnld.
iIimiı Merte2,lluh Köyonde kain 2o1ada 3,4 !€ 5 nolu paBelile lllh Köy0nde kain 163,a ada 9.olu paEelin eh€kipIan ömeolnde sunulduğu

gibideoi9itlık yapüImasına ilişk n lalep 3194 sayüllimar Kanunun Ek 8. Maddos Mekans.lPlanlar Yaplm Yöreıreliği26. M;dde 1..4],5(b) nka -
hokümbnne, imarplan ılkeIenne, mevcul dok0 ve çevre yap,ta 

9 m aya uylm saolamad,ğlgelekçesiyle lalep oy bidiğ ]le .€ddedltm şlir.
Beled,ye Vedl§nll 1 1.06 202' ıa. h ve 6_313 say l lüa,an |e imaİ .om,syona tala|e eoier: Baümsh lli, Me*ez llçesln,n Ball @ Gune\.nde

yaklatlk 1150l"€kl.n|k alanda 1/5000 oh.rll Na2lf lla@ w Peüzyo ma. Planl ,le l/1o0o olç.kliUyqul5ma lla€ f Revü}on lmal Plafu lli Balna.
Me.İezi.in K@eyinde yaklaşlk 380 hekl6dlk alanda r50o0 Ölç.kliNeım llsvef Reva2y@ lm.rPlanl re 1/1ooo Ölç.kl, urcU|ama l|at R.uzYon lma,
Pl8nl.m ekleh pl.nlama ilke ve esaslan.a plan|aan ha2lna.nas. ile ilgili sıaMa.ia.a gösl..m teknik]enne ve lanlml.ra lygun ola.ak hazi,1and.ğlndan
imal planhı. kabol edilelek onayla.masl.a ovbidiği kabl venbi

ilimiz, Me.ke2de 2009 yıllnd. ooaylanan Balman Me*ez iıçesilıave ve Reüzyon lmarPIan Nollarında ektekipıan öheğinde s!n!ld!o! oibi
değişikıik yapllmaslna lişkin orerininsağllkh bi. şekilde değenendinbb]lresi için 53s3 saylllbeIedrye kanununu 24. Maddes uyann@ lma.
KomGyonuna havale edileĞt, komisyon@ geEkli çahşmalar lamam|andlkla. sonra ialebin bİ §onrah mecli§ ioplantlslnda gğ şOlresire oy b|.iğıyle

aehdiyemiz Başl8nhol. lnlryacl nedenMe. iadlo iptaİ ve ihdaslgerekmekledü. au k6p3smda, BeIe,ıye ve bağİ kuruluşl6n ile Mahall]lda.e
Binik]ei Nom Kadlo llke ve sta.da.ila.|na Datr Yoneımliği'nin maddelen dooru usunda hğr 1.I anan kadlo ipialihdas eivell.inde gödenıdiği gibi 1 adğl
5. DeĞe şolöl kad.osunun kaldrllalak yenne 1 ad€t 3 deee Veli Hazldama ve Kontrol lşletmeni MH.K.l.) kad.osunun ihdasna, i adei 5. beiece
Tercoman kadrosunun kaldrllahkyenne 1adel5, oel€e Eoilmen lad.os0nun ihdasna,1,del5. Deee Tlafk Memufu kad.o§unln ıa|dr||arak Yenne
1adei 5. Delee EğitdEn kadrosuno.iMas edilre§im B!|ediye re b.ollk!fulu§|an ile Mehe|lildare Bidik]en Nom Kadlo llke e st.nd.nlanna d;
Yönelreliğini. 8. 9, 10 f 11, m5ddeleıj i|e 5393 sayıİ aebdie ka.unu. l8. 38 € 49. madd.le.i uyan.ca ekle su.Lian X6d.o lpial € lhdas cet€Iioy

M3l]yo Bakanİğlnln 2021 Mali y,ıl bİincl alİ ayliçh belinenen heri0d0 ödemelel lopIamloel tutan ozennden sğzleşreli Eoiirnen İad.ogunda
isiiMam edilecek olan 2 6del Eğitmenin Hizmilenneka§İık ola6k 2021M.llYıhnda gePiiolmak oze€ k.ndibnne ödenecek nei ayhğ. hehangibn
ari§ln yapnmamasına, 5393 saylh Ka.unun 18,20 ve ag,Msddebn geleğioybidjğiile kah.verlldi,
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