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SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MEcLis KARAR özprrBni

2019 yILI rıeziRaN ayı oreĞAN KARAn özprrBRi

karar Tarihi

Belediye Meclisi ça|ışma yönetmeIiğinin 11. Maddesi hükmünce,2O19 Mayıs ayı Meclis TopIantısında alınan kararlara iliŞkin

maddi hata bıuğ olmadığı kontrol edilerek Karar tutanaklarının Başkanlık Djvanınca imzalanmıŞtır.
5393 sayılı Belediye kanununun 22. maddesi gereği toplantı karar yeter sayısının mevcut olduğu görüldüğünden, Meclis BaŞkanı
tarafından oturumun açılmasına ve gündem gereğince maddelerin tetkik ve müzakerelerinin baŞ!94Ü!esına karar veri|di.

03/06/2079 2079/60

Belediye Meclis üyelerine bildirilen, 3olo5l2}19 tarih ve E.17O1sayıIı 2019 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gündem davet kağıdında
belirtilÖn, 6 (Altı) İdet gundem maddesi üzerinde gerekli tetkiklere geçilmeden önce, Belediye Başkanlığınca Belediye Meclisine
havale edilen, gundem dışı birimlerden gelen havaleli evraklar hakkında, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8. maddesinin
son fıkrası geregı gündeme alınmasına iIişkin yapılan oylamada; Belediyemiz |mar ve Şehircilik Müdürlüğünün havaleli
evrakı,Taşınmaz-Saİın Alınması (358 ada,2 ve 11 parsel)Belediye. Başkanığının 1-Birim kurulması,2-Belediyemize ait olan

şirketlere 1uzel kişiliği temsilen Belediye Başkanına Yetki verilmesi 3-|çkili Yer BöIgesi konulu talep müzekkerelerinin gündemin

son maddesinden sonra qündeme alınarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edilmiş!ır.

03/06/2019 2019/6L

Aranılan şartlara haiz şahıslar arasından Betediye Meclisimizce her mahalle için belirtilen sayıda bilirkiŞi seÇerek 6 (Altı)

Bilirkişiye İamamlamak Juretiyle, Balıkesir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 09/05/2019 Tarih ve 2239987 SaYılı, 28 ÇalıŞmaları (

Bilirkiği Seçimi) konulu taleplerine istinaden, Bilirkişi seçimlerlnin yukarıda TC ve isimleri yazılı kişilerin belirlenmesinin BelediYe
mecliİince-yapılan işaretli oylamada oy bir|iğiyle kabu!üne, gereği için evrakın lmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine

20L9/6203l06/2019

lmar Komisyon Kararının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin (d) bendi hükmü gereğince karara.bağlanmak üzere
Belediye Meclisinde yap,ıan işaretIİ oylamasİnda; CHP grubunun Red oyuna karşılık oyçokluğu ile ıabul edilmiŞ, evrakın lmar
ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

03/06/2oI9 2079/63

lmar Komisyon Kararının, 5393 sayılı Be|ediye Kanununun 24. Maddesinin (d) bendi hükmü gereğince karara bağlanmak üzere
Belediye M-eclisinde yapılan işareİli oylamasında; oybirliği ile kabul edilmiş oIup, evrakın lmar ve Şehircilik MüdürlÜğüne
gönderilmesine karar verildi.

20t9/6403/06/2079

Komisyon Kararının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.
Belediye Meclisinde yapılan işaretli oylamasında; oybirliği
gönderilmesine karar verildi .

Maddesinin (d) bendi hükmü gereğince karara bağlanmak üzere
ile kabul ediImiş, evrakın lmar ve ŞehirciIik Müdürlüğüne

2079/6503/06/2oI9





.03/Q6/2oI9 2019/66 Kırsal mahalleler ile kapanan beldelerde yer alan taşınmazlardan alnması gereken İmar ile ilgili ücretlerin belirlenmesi
konusunun plan ve Buİc( ,<omisyonuna havale editmesinin oy bidiğ( , kabulüne gereği iÇin evrakın imar ve Şehircilik
Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

03/06/2079 2019 / 67 ninKamuveÖzelbankalardan1.000.000.00TL(BirMilyonTL)'yekadar
nakdi ve gayri nakdi kredi ve çek alabilmeİi için, Sın-Jet A.Ş. yeni şirket olmasından dolayı belediyemizin kefilliği istenmektedir.

Kredi ve keİiııiı. (nakdi ve gayİi nakdi kredive çek alabilmesi) için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun 5393 saYılı

kanununun 68. maddesinJ göre belediye meclisinde görüşülmesinde yapılan işaretli oylamada oy birliği ile talebin kabulüne
gereği için evrakın b]r surethin Belediye BaşkanIığına diğer bir suretinin ise Mali Hizmetler MüdürlüğUne gönderilmesine karar

verildi.

03/06/2019 2079/68 konomik, sosyal ve kültürel

özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık,. itfaiYe, imar,

insan kaynarTarı, hukuk işlerİve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılmasl VeYa birleŞtirilmesi

belediye meclisinin kararıyla olur." hükmü gereğince;

Belediyemizde aynı madde hükmü gereğince,Belediye Birimlerinin ihtiyacı olan mal,hizmet ve yapım iŞleriYle ilgili alımların 47al
sayılı kamu InaıÖ Kanun çerçevesinde Jaha sağlıklİ yapıIabilmesi için " Destek Hizmetleri Müdürlüğü" kurulmaslnln, oY birliğiYle

kabulüne gereği için evrakın Yazı lşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

03/06/2oI9 2079/69 ldariveMalilşlerMüdürlüğü'nün17/05/2019tarihve443783,t9-769-
E.g271Sayılı yazılaı ile; Mülkiyeti Balıİesir Yalırım lİleme ve Koordinasyon Başkanlığı' na ait llçemiz, Camikebir mahallesi, 286

ada, 1 parjel ve Mülkiyeti Belediyemize ait 358 ada 1 parselde bulunan 26O m2 arsa ile, llçemiz, Camicedit mahallesi 358 ada, 2

parsel holu 207,84 mİ Arsa vaslflı Taşınmaz ve, llçemiz, Camicedit mahaIlesi,358 ada, 11 parsel noiu 313,00 m2 Arsa vasıflı

Taş,nmaz olmak üzere toplamda 780;84 m2 lik üç taşınmaz üzerine Belediyemizce Kaymakamlık Lojmanı yaPlml, Projesi ve

çevre düzenlemesi yapılarak karşılıklı takasının yapım ı planlandığından;

Söz konusu Belediye Başkanı Ekrem YAVAŞ'a satın almaya ve takas için Protokol imzalamaya Ve 2942 saYiı KamulaŞtırma
Kanunu kapsamında En-cumeme yetki verilmesine oybirlİğiyle kabulüne gereği için evrakın lmar ve Şehircilik Müdürlüğüne
gönderilmesine karar verildi.

03/06/2019 2019/70 SıN-JET JEoTERMAL KAYNAK sUı_ARl VE YEN|LENEB|LıR
BAŞKANLIĞ|' nı temsile ve Şirketle iIgili her türlü iş ve işlemleri

yapmaya, Belediye Başkanı Ekrem YAVAŞ yetkili kılınmasına,
2.1 HisÖeıerinin tİmamİSındırgı Belediye Öjşkanlığına ait olan SlNDlRGl BELED|YES| PERSONEL L|MITED ŞlRKETl'nin Şirket
ıııuouru Sındırgı Belediye Bağkanlığı'nı temsile ve Şirketle ilg|li her tür!ü iş ve işlemleri yapmaya BelediYe BaŞkanı Ekrem
yAVAş yetkili- kı]ınmağı konusunun yapılan işaretli oylamada oy birliği ile kabul edilmiştir. Gereği iÇin evrakın BelediYe

Baskanığına qönderilmesine karar verildi. r
l





,03/06/2019
201-9/7I (

ilçemiz Camikebir Simyon Tepe Sokak No:7 de ikamet eden Bayram AYAN 'ın 03/06/20'19 tarih ve 4O227 kayıt sayılı dilekÇesine
isİinaden ilçemiz Mandıra mahallesi ,145 parselde bulunan işyerinin, içkili yerler bölgesi kapsamına alınamsı konusunun BelediYe
Meclisinde yapılan işaretli oylamada oy birliği ile kabul edilmiştir.Gereği için evrakın Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar
verildi.

03/06/201.9 20L9/72 2O19 yılı Haziran Ayı olağan MecIis Toplantısının Birleşimine son verilmesi ve 2019 yılı Temmuz Ayl Olağan Meclis
Toplantısının ise o2İo7l2o19 tarihinde Salı günü Saat:15:OO' da Belediye Hizmet Binası Meclis Top|antı Salonunda yapılmasına
karar verilmiştir. Gereği için evrakın Yazı lşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.




