
T.C.

SINDIRGI BELEDIYE BAŞKANLIĞI

2020 y|L| TEMMUZ AyI oLAĞAN MECLis KARAR öznrı-Eni

karar Tarihi Karar No KARAR OZETI

01l0,712020 2020l54 .toptaınl5(onbeş)üyeniniştirakiile5393sayılıBelediye
Kanunuıruır l9. nıaddesi ve Belediye Mectisi Çalışnıa Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğiırce 01l0712020 ÇarŞaınba günü

saatl2:00,de BelediyeToplantıSalonutopİanıldı. İsim okunnıak üzere imza kaİşılığı yapılan yoklamada; Meclis ÜYeleriniıı salt Çoğunluğunun

katıldığı eörüldü.
01l0712020 2020155 ilmesineesasimarplandeğişikliğiTalebinin

BelediyeMeclisinceimarkomisyonunahavaleedilmesininoybirliğiyle
01l0712020 2020l56 ffihallesi.385ada,ı0pyeralmaktaolup;SözkonusuTaşınmazı

üzeriıre Zemin kat Ticari, l . ve 2. katlar konut olmak üzere yapı yapırıak istediğine ilişkin Mülkiyet Sahibi Naci TURFAL' ııl talebinin

Belediye Meclisince imar komisyonuna havale edilmesinin oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

0|l0712020 2020157 iınarplanında2katkonutalaıııııdayeralınaktaolup:SözkoırustıTaşıı-ımazıllçeıniz, Rızaiye ı-ırahi

üzerine Ticari yapı yapınak istediğine ilişkin Miilkiyet Sahibi Makbule DALBOY' un talebinin Belediye Meclisince imar komisYonuna havale

edilmesiniır oybirl iğiyle kabu I iiııe karar verild i.

0|l0712020 2020158 amu Yararı gözetilerek İınar planı[lçemiz, Tapunun Kı-
oegişıtıigi yapılması ile ilgİli konunuı-ı Belediye Meclisince imar komisyonuna havale edilmesinin oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

0ll0,712020 2020159
_ spu.'.i,ı+4adalparsel,l45ada4ve5parsellerilel46adal,2,5ve6nolukadastral
parsellerin bulunjugu alaııda I/l000 ölçekliİmar planı değişikliği yapılıııasıı,ıa yönelik Belediye Meclisimizin 0410212020 tarih ve2020133

sayılı kararına istinaden, 1310212020 tarihinde toplaııanima. koınİsy,ıf,ıllırıca," söz koııusu alandaiınar Plaı-ıı değiŞikliği YaPılıırası halinde.

ı1ıevcut yol kurptı keskinleşeceğinden ve karşı adalarcla yer alaıı ıııiilkiyet sal-ıipleriııi de mağdur edeceğindelıı söz kontısu ada ve Parsellerin

bulunduğu alan'da inrar planı aegişitllginin yapılması, talebi oyçokluğııyla uvgun göriitmeıniş olduğundan,|310212020 tarilı ve 2 saYllı Imar

komisvon kararıırıı-ı. Beteclive Meclisiııce sörtişülınesiııde iırıar koınisyoıı kararınıır oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

0|l0712020 2020l60 @iiakatananSalilıDURAK!nısloszzozotu,ini,,aengeçerliataınasınınBelediyeKanunuır49.maddesinin2.
fıkrası gereğince Belediye Meclisine bilgi sunulması.

0|l0712020 2020l6| oylamaile.yapılanseçimininneticesinde,BelediyeEncümen
üy"ıİginJ" l yıl süre ile görev yapmak izere,en çok oy alan sıralamaya g6.e rluİice DEMİR ve Adem DEMiRCAN'ın Encümen ÜYesi olarak

kabulüne karar verildi. 

-

01l07/2020 2020l62 üyedenoluşanPlanveBütçeKomisyonunaAKPaıti
gurubundan 3 Üye, Orhaıı KAYA, Tufan çÜRLEK, Karip bÖNılp2, CHP gurubı-ırıdarı 2 iiye. Asıın GÖKSİDAN ve Fikret KAVAKLI'
nın ptan ve BütçeKomisyonunu üye oı/ak seçilınesi konıısundayapılaıı işari oylaınasıııda,5393 saYılı BelediYe Kanunrıııuıı24. Maddesi

lıükıııü gereği ov birliği ile kabul edilmişi'[ı,.-x f



i..

Belediyemizde202lMartAvısoııunakadar.lyılsüreilegörevyapıııaküzere.5ü,
2 CHP Meclis üyesi olmak üzere 5 kişilik İınar komisyoı-ıı,ıı-ı seçiıninde AK Parti gurubundaır 3 Üye. Fahrettin DoLAR. şükrü çAKMAK.
Çağrı ÇağataYÇAVDAR.CHP gurubuııdan 2 uye, Zeki AYAN ve Barış IJRAN'ın İmar Komis1,onuna üye olarak seçilınesi konusuncla

nda. 5393 sayılı Belediye K4nunuı]un 24. Maddesi hükınii gereği oy birliği ile kabul edilmiştir.
0|/0712020 BelediyeveBağlıKurı-ıluşlarıileMahalliİdareBirlikleriNorıııKadroİı

ıııüzekkereve ekli Il savılı boş kadro derece değişikliği ve IIl sayılı dolu kadro derece değişikliği cetvelleriırin 5393 sayılı Beleciiye Kaııııııun
49. maddesi l. fıkrası gereği, Belediye Meclisiııce yapılaıı oylamada Meclis Üyesi Zeki AYAN ve Asım GÖKSİDAN'ın red oylaİına karşılık
oy çokltığuyla kabulüne karar verildi.

01l07/2020 BelediyemizdemünhalbrılunanSosyologkadrosuna2020yılında,yılsonunakadar5393suy'@tıeleoıYemıZOe munnal Dulunan SOSYOIOg Kadrosuna l02U yllnda, yıl sonuna kadar 5393 sayılı Belediye Kanunı_ıntıır 49. ınaddesi gereği
sözleŞmeli olarak l adet Sosyologçalıştırılınasıve2020 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafındaıı çıkarılan genelgeve göre. l93İuyı,
gelir vergisi kaıırıırun 32. maddesi hüküınlerince ve 5393 sayılı Belediye Kanunı.ı çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli persoİele
verilecek olaıı ücret tavanını aşınamak üzere Asgari geçim indiriııı tutarıııııı, aylık net sözleşır,ıe ücretiniır belirleı-ıınesi esıİasında dikkate
alınmayacağındaıı. Net Asgari Ücret2.324,70 TL - Bekar işçi için ACİ220,13: Net 2.103,97 TL Taban ücret olarak belirlenmesiniıı,
Belediye Meclisince laıı oylaınada oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

0|l0712020 Kurulacakolan,S.S.BereketVersinSındırgıKadınGirişiıni'Tarıın,Üretiııı,Gıda,işIetırıe'T,
PaY i[e kurı.ıcu ortak olıınması ve sözleşıne yapmak üzere Belediye Başkanıııa yetki verilmesiııiıı oybirliğiyle kabııli.iııe karar verİıdi.

0ll0712020 20l9yı|ıKesinHesabının5393SayılıBelediyeKaııununtııı64.nıaddesi,ıB.*add"
Yöııetıııeliğinin 40. nıaddesi gereğiııce onaylaıımasına dair yapılan oylaıııada. oybirliğiyle 2019 yılı Kesin Hesabı kabul edilnıiştir.

01l0112020 5393 sayılı Belediye Kaııtıı-ıuııun 25. maddesi ve Belediye Mectisi Çalışma
20l9 yılı Belediyeııiı,ı Mali iş ve işlemleriıri deııetlemek iizere 2410112020

Yönetnıe l iğinin 22. ııraddesiııde beliıtilen i l ke ve esas lar d6hilinde,
tarilıi ile 2010312020 tarihleri arasında toplaı-ıarak gerekli denetiıni

ış ve 20l9 yılı Denetiın Koınisvoıı ru Meclise okunııruştur.
0ll0712020 5393SayılıBelediyeKanununun56.maddesive50l8sayıllKamuMaliYönetimiveKontrolKanunun,,4

26lll s. Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Faaliyet Raporları Yönetıneliği hükümleri gereğince, Belediyemiz birimlerince
lrazırlanan ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce oluşturulaıı 20l9 Yılı Faaliyet Raporunun yapılan işarioylamada oybirliğiyle kabuledilmiştir.

0l/0112020 BelediyeMeclisimizin04l03l2020tarilıve2020l44sayllıkarar,iıJ
Yönetıneliği, plaır bütçe komisyonuırda0910312020 tarih ve2020101sayılı koıırisyon raporunda görüşi.ilmüş olup belediye
iŞaretlioylaıııada2020l0l savılı plan bütçe konıisyon raportıırlın oybirliğiyle kabuliiııe kararverildi.

emir ve yasakları
meclisiııce yapılaır

0ll0712020 2020 Yılı Teınınuz A5rı Olağan Mec|is Toplaııtısının Birleşiınirıe son verilmesi ve2020 yılı Ağı.ıstos ly, Olaga,, vıecıis ropıalt r* ıs"
06/0812020 tarihinde PerŞenıbe günü Saat: l l :00' da Belediye Hizııet Biııası Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına karar verilmiştir. Gereği

in evrakııı yazı İsleri Miidiirliiğü nderi lmesine karar verildi.
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