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Bir önceki toplanhya ait 04.03.2022 tarihli tutanak,
3 adet
a;;" i"nali-syon Müdürlüğü emrinde kullanılm ak ijzere 2022 yılında alınması planlanan
Miıdürlüğü 2022 y_ılı T cetveline
v"-.iı.ı"i. (rııi _ rn pazıa- ooo cc.lik) Su ve Kanalizasyon tarıh
ve 855668 sayılı yazısı, _
'_
04.03..2022
ii" iıiiıi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün
Araçları işletmecileri. Esnaf
Servis
"ı,i"".".i
İ_-İJi-" ş"ıolı"r ve otomobilciler Esnaf odasinın ve Edime
artışlar
giderlerindeki
..Taksici ve servisçi es,ıafların akaryakıt
.nedeniyle
odasının
.ve amortisman
ilgili
yeniden
düzenlenmesi"ile
ücret tarifelerinin
Ü;#;";;;;;"İŞ;j;'Ü;.",ı;;t iİ" r"ı.ri-"tr"
Mtidiirlüğünün
;lhi;;; nı"n ıtıtç" Komisyonuna havate edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri
l0.03.2022 tarih ve 858320 sayıh yazısı.
yazısr.
l_ iiı.ıi v".ı". sölgesi ile iıgiıi zatıta ınıııatırlüğünün |4.03_.2022 t^ih ve 860660 sayllıMüdürlüğünün
ve
istimlak
Emlak
ilgili
ile
İ_ Ü'ıiii.ıv",i"ii g"iEaiv".irğ ait muhtelif arsalirın satışı
21 .03 .2022 tarih ve 8639'18 sayılı yazısı,
esas ve 20221268 sayılı mahkeme
i eai-" idare Mahkemes ı, nii' ı1.oz.zozz tarih1,i 202111523
ile ilgili imar ve Şehircilik
kararına uyulması için konunun imar komisyonuna havale edilmesi
Müdürlüğünün 2l .03.2022 tarih ve 864285 sayıh yazısı,
komisyon kararı ile Ulaşım
i_ uı"irri «o.i.vonunca alınan 16.03.2022 tirih ve 2022102 sayılı ulaşım
yazısı,
Hizmeiıeri Mtıdtıilüğünün 23.03.2022 tarih ve 865l08 sayıh
ve 866138 sayılı yazısı,
İlai*.utrş, ile ilgi-li Emlak ve istimlak Müdürlü ğiinnn 24.03.2022 tarih l00.
Yıldön_ümü.Anıt Heykel
nun
9_ 2022 Edime Yılı ve 25 ru"r^ igii_zozz Ediıie,nin Kurtuluşu,
Müdür|üğtinnn 24.03.2022 tarih ve 866588
Ulusal Tasarım Yarlşmasl ve v"p,., iı" ilgili Özel Kalem
sayıIı yazısı.
yönetmeliğine ekleme yapılması ile ilgili su ve
i6_"gii_" s"ı"aiyesi su Aboneliği sözleşmesi
yazısı,
Kanalizasyon Müdİirlüğüntın 25.03.2022 tarih ıe 866524 sayılı
*2022 yılı Vergi, ıesim, tıarf ve Ücret Tarifeleri" nin "Su ve Kanalizasyon Müdiirlüğü Ucret
l|_
i,Abonman işlemleri" g maddesinden sonra gelmek üzere ilave
İ*ir".i;-taı,g, alirnda bulrn.an'
sayılı yazısı.
y"p,i.*, iı]iieiıi Su ve Kanalizasyon Mtıdtırltğtınıi n 25.03.2022 tarih ve 867l81
belirlenmesi ile
futarının
ve ödenecek net ücret
12_ Tam zamanlı sözleşmeli po.i."ı çuırşt"ıiıası
yazısı,
saylı
ilgili'İ".". r"vr"l.İ-, n" egitİ. Müdürİtiğünün 24.,03,20?2 _taıih ve 866245
24.03.2022 İ^rih ve
Müdürlüğünün
Eğitim
ve
il_ ;;; k"d.; değişikliği iı" ffi-i".u""raynakları
862613 sayılı yazısı.
Usul_v_e_ Esasları Hakkında
İİ-"lşİ"İ# r'.,lşİİrakler Mııdtırlıığü Kafe işletmel"l ^B.ilT: Çalışma
|,^ih
ve
869927 sayılı yazısı,
ionetmelik ile ilgili İşletme ve İştirikler Mtırlıirlüğünün 3| 03.2022
tarih ve 859943
3|.03.2022
Hizmetler Müdürlüğiinün
15_ Denetim Komisyonu n"p""i"ii" iigiıi Mali
sayılı yazısı.
's"ı"diy"ri
16.FaaliyetRaporuileilgiIiMaliHizmetlerMüdürlüğününl8.03.2022tarihVe863270sayılıyazısı.
ile BelediyJmiz arasında Kardeş Şehir iliŞkisi tesis edilmesi
17_ israil Devletinin Bat Yam
sayılı yazısı.
ı" ıÜiıı r.ır,r. r" iosvaı işıe, ıuıtıati.itıgtıntın 0ı.0+.2022 tarih ve 870236
01,04,2^022 tarih ve
Komisyonunun
ilgili olarak imar
18_ imar Komisyonrnu turuı"
tarih ve
01.04.2022
"Ji'i"n"t-""ri"ı"
Müdürlüğünün
202212| sayı|ı imar komisyoni ."po. iı" imar ve Şehircilik
870389 sayılı yazısı.
Abdunahman Mahallesi Şehit İstiklal vardar
19_ Depo olarak kullanılmak amacıyla Edime Merkez
taşınmazrn | (BEŞ) yıl süre ile
Caddesi No:40 (Ada No:sszl P;;JJN",:8ı adresinde br,lunan
870434 sayılı yazısı,
rı."İ_."., lı" ııi'ıiı işı"t." ," iiti_kler Müdürlüğünün 0] .04.2022 tarih veyazı işleri Müdürliiğinün
;;_;;;; ;; §"k"i iri.ı".i'iio-i.yonuna ü!e seçilmesi ile ilgili
vazısı,
| 5 .03.2022 ıarih ve 86|226 savı lı ,lıv"
l"çi.i ile ilgi|i Yazı işleri Müdürlüğünün 15.03.2022 tarih ve
21_ Plan ve Bütçe Komisyoninu
861304 sayılı yazısı.
_

22-UlaşımKomisyonunaüyeseçimiileilgiliYazıişleriMüdürlüğünnn15.03.2022tarihve86l270
sayılı yazısı.

23.imarKomisyonunaüyeseçimiileilgiliYazıişleriMüdürlüğünün15.03.2022tarihve861398
sayılı yazısı.
yazı işleri Müdürlüğünün
ii_ n"ı"aiy" Encümen üyeliğine 3 (üç) enctimen üyesi seçilmesi ile ilgili
|5.03.2022 tarih ve 86l465 sayılı yazısı.

