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Ki.iltiir ve Sosyal i§ler Mtidiiılüğü

Belediye Meclisi 05.1 l .20l9 Salı günü saat t l :00' da 5393 sayılı Belediye Kanununıın 20.
maddesi gereğince aşağıda giirıdemde belirtilen hususlan göriişüp karar vermek üere Belediye Meclis
Toplaııh Salonunda yapılacaktr.

Beiinilen giin ve saatte yapılacak olan toplanhya katılmanü.a rica ederim.

GÜNDEM;
l-Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Tüzel kişilikleri kaldınlmış bulunulan Belde ve

Köylerimiz ile İlçe Meıkezinde bıılıırıan Cadde, Sokak ve Kiime evlerinin bazılannın isimlerininde aynı
olmasl nedeni ile, İlçemize bağlanmış bulunulan 65 adet kırsal mahallemizde yer alan kadastral yollar ve
İmar planı bulunan (Gölcük, Yiireğil ve Yaylabayır) yerleşim alanları ile ilçe merkezinde yer alan
çavdaroğlu, camicedit, camikebir, Rızaiye, kocakonak, kurtuluş mahallesi ite Çavdaroğlu
mahallesinden ayrrlarak yeni olqhırulacak olunan Yağcıbedir mahallesi sınırlan içerisinde, mevcut imar
planında yol olarak aynlmış alanlann tamamı ve imar planı dışında yer alan kadastral yollann tamamı
ile ilave imar planı yapılması dıırumıında ise oluşabilecek yeni yollann İsminin tespit editmesi konusunun
göri§ülmesi.

2-Sındırgı Belediyemizce yiiırüttilecek olan her tiirlü Avıupa Birliğ , Kalkınma Ajansı , Merkezi
Finans İhale Birimi , Tanm ve Krrsal Kalkrımayı Destekleme Kurumu , İŞKUn , KOSGEB , Spor
Toto Teşkilat Başkanlığı , Bakanlıklar, Büyükelçilikler , v.b. itgili kurumlardan alınacak fonlarla
gerçekleştirilecek olan ulusal ve uluslararası pğelerde Büyiikşehir Belediyemizin Başvuru sahibi ,
ortağı Ve iştikakçısı olması ve de pğelerde Belediye olarak alınacak her ttirlü sorumlulukta, proje
belgelerinin imzalama yetkisinin Sındırgı Belediye Başkanımız Ekrem YAVAŞ'a ve-veya
yetkilendireceğ kişiye yetki verilınesi hususun göri§ülmesi.

3-5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi, Meclisin görev ve yetkileri başhğı bendinde
(e) "Taşınmaz md alıırun4 saümına, takasuı4 tahsisine, tahsis şeklinin değştırilınesine veya tahsisli bir
taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldınlmasına, üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi ohız yıh geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar
vermek" denilrnektedir. Söz konusu, belirtilen belediyemize ait taşnmazlann sat ması için Belediye
Meclisinde konıuıun göri§iilrnesi.

4-Belediyemizin 2020 yılı içerisinde uygularıacak olaı ücret tarifelerinin tespitini, 2464 Sayılı
Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393 say lı Belediye Kanıınunun 18. maddesinin (f) bendi
gereğince göriişiilmesi.

5- Belediye Meclisimizin 01/10/2019 tarih ve 2019/102 sayılı karan ile imar Komisyonuna
havale edilmiŞ bulunulan Ticari alanlann Ticaret + Konut Alanı olarak değiştirilmesine yönelik konu
hakkındaki, İmar komisyon kararırıın göriiştilmesi.

6- Belediye Meclisimizin 0l/10/2019 tarih ve 20l9ll00 sayılı karan ile İmar Komisyonuna
havale edilmiş bulunulan, ilçemiz, İbiller mahallesi , l43 ada,l parsel nolu Arsa vasfındaki
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taşınma.zmızın bir ksmının İbiller mahallesi Giizelleştirme ve Dayanşma Demeğ ne tahsis edilrnesine
yönelik konu hakkrndaki, İmar komisyon karanıın göriişülmesi.

7-İlçemiz Kentsel Sit Alanı Sınrrları içerisinde, Sokak sağlıklaştırma pfojesi nin
uygulanabilrnesi amacı ile Tescilli ve tescilsiz yapılann incelenerek sahipleri tarafirıdan kulanlınayaı!
terk edilen yapılann onanlabilrnesi ve tarihirnize ışık tutabilrnesi için ilgili Bakanlıklardan yardım
talebinde bıılıınulabilmesi amaq ile söz konsu taşınrnazlann kamulaştrılması hususımun göriişiilınesi.

&İlçemiz Çaygören Mahallesi Dedeöldü mevkiinde l08 Ada l27 Parselde bulırnan iki katlı
binamın.90 m2 ticarethane olan işyeri vasfındaki bölümüne, İçkili Lokanta Ruhsatı almak için
Belediyemize miiracaat eden Filiz Simay KARACA nm talebinin göriiştilrnesi.
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El«Ern YAVAŞ

Belediye Başkanı

Dağhm:
SaynEkemYAV§
Sayın Fahrettin DoLAR
sayın Tufan GÜRLEK
Sayın &ıaıı KAYA
Sayın Yücel KARAN
Sayın Çağn Çağatay ÇAVDAR
Syn Hatice DEMİR
Sayın Mustafa GÜLER
Sayın Şiikrü ÇAKMAK
Sayın Adem DEMiRCAN
Sayın Mehmet ÇETİN
Sayırı:Zeki AYAN
Sayuı Büent ATA
Sayın: Asım GÖKSİDAN
Sayn Filaet KAVAKLI
Sayın Banş URAN
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