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KARAR NO: 128 

İmar Komisyonu’nun, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.09.2022 tarihli Kırkağaç 

İlçe Merkezini kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

revizyonu ile ilgili raporlarına istinaden yapılan değerlendirme neticesinde; İlçemiz merkezini 

kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve öneri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı 

paftalarında komisyonumuzca inceleme devam etmekte olup, konunun daha iyi 

değerlendirilmesi için konunun komisyonda kalmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO: 129 

Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğünün 30.09.2022 tarih ve 9784 sayılı Sarıhoca Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin 

nakdi yardım ve personel ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili raporlarına istinaden yapılan 

değerlendirme neticesinde; Sarıhoca Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin İlçemizde bulunan 

fakir ve muhtaç kişilere hiçbir karşılık beklemeden her gün sıcak yemek sağlaması nedeniyle 

Belediyemizin de Sosyal Sorumluluğu gereği her ne kadar gelir kaynaklarımız kısıtlı olsa da 

derneğe katkı sağlaması amacıyla 2023 yılı boyunca gıda, yakıt, tüp ve personel giderlerinde 

kullanılmak ve ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımının dernek tarafından yapılması şartına bağlı 

olmak üzere aylık 33.000-TL nakdi yardım yapılmasına, yapılacak olan protokolü imzalamak 

üzere Belediye Başkanı Yaşar İsmail GEDÜZ’e yetki verilmesine İsmail TURHAN ve Kemal 

KINIK’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

KARAR NO: 130 

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 19.09.2022 tarih ve 9600 

sayılı Acar İdman Yurdu Spor Kulübünün nakdi yardım talebi ve 28.09.2022 tarih ve 9743 

sayılı Bakır Gençler Birliği Spor Kulübünün nakdi yardım talebi ile 05.10.2022 tarih ve 9851 

sayılı Karakurt Kasabası Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin nakdi yardım talebi ile ilgili 

raporuna istinaden yapılan değerlendirme neticesinde; “Devlete ait her derecedeki okul 

binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve 

malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; 

mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve 

kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu 

amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak 

yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu 
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teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî 

yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi 

ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, 

teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı 

yapabilir.  

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci 

fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki 

yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir 

belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.” denilmektedir. 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınan verilere göre belediyemiz 2021 yılı genel bütçe vergi 

gelirlerinden alınan pay tahakkuku 19.508.166,52 TL gerçekleşmiştir. 2022 yılı bütçesinden 

amatör spor kulüplerine yapılabilecek maksimum yardım tutarı 234.098,00 TL olduğu tespit 

edilmiştir.  

İlçemiz Acar İdman Spor Kulübüne 120.000,00 TL, Bakır Gençlerbirliği Spor Kulübüne 

70.000,00 TL, Karakurt Spor Kulübüne 30.000,00 TL yardım yapılması, yardımların 

belediyemiz bütçe imkanları kısıtlı olması nedeniyle toplam tutarın bütçe emanetine alınarak 

%30’unun peşin kalanının 7 (yedi) eşit taksitte spor kulüplerinin, yapılan yardım tutarında 

yaptıkları ödemelere ait harcama belgelerini belediyemize ibraz etmelerine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

KARAR NO: 131        

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.10.2022 tarih ve 10127 

sayılı Çiftçi Malları Koruma Dairesi Başkanlığının ova yollarına kamera kurulması ile ilgili 

raporlarına istinaden yapılan değerlendirme neticesinde; Yapılan çalışmanın yeterli 

görülmediğinden daha profesyonel bir çalışmanın yapılarak, konunun daha sonra 

değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO: 132 

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.10.2022 tarih ve 10142 

sayılı Kişisel Veri Koruma Komisyonunun görev, yetki ve sorumluklarının belirlenmesi için 

yeni bir yönetmelik hazırlanması ile ilgili raporlarına istinaden yapılan değerlendirmede; 

Kişisel Veri Koruma Komisyonunun görev, yetki ve sorumluklarının belirlenmesi için 

hazırlanan yönetmeliğin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir. 
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KARAR NO: 133 

Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 

28.10.2022 tarihli Bakır Mahallesi 7398 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili raporlarına istinaden 

yapılan değerlendirmede; Bakır Mahallesi 7398 parsel sayılı taşınmaz üzerinde zeytin, ceviz, 

badem vb. ürünleri yetiştirmeye özendirme alanı, mesire piknik alanı gibi çalışmaların 

projelendirilerek maliyetlerinin hesaplanarak komisyona bilgi verilmesi ve akabinde karar 

verilmesi için konunun komisyonda kalmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 KARAR NO: 134 

 Plan ve Bütçe Komisyonu’nun İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 

28.10.2022 tarihli Giysi (Tekstil) Atık Kumbaraları ile ilgili raporlarına istinaden yapılan 

değerlendirmede; Kızılay Lojistik A.Ş. ve Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Kamu yararına 

çalışan dernek olmaları nedeni ile Belediyemizin uygun göreceği yerlere 20’şer adeti 

geçmemek üzere Giysi (Tekstil) Atık Kumbaraları konulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 KARAR NO: 135 

 Yazı işleri Müdürlüğü’nün 24.11.2022 tarih ve 10467 sayılı Sözleşmeli Personel 

ücretleri ile ilgili yazılarına istinaden yapılan değerlendirmede; Sözleşmeli alınacak personel 

sayısı ve ücretlerinin belirlenmesi için konunun bir sonraki meclis toplantısına kadar görüşmek 

üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 KARAR NO: 136 

 Yazı işleri Müdürlüğü’nün 24.11.2022 tarih ve 10468 sayılı Zabıta personeline 2023 

yılında uygulanacak fazla mesai ücretleri ile ilgili yazılarına istinaden yapılan değerlendirmede; 

Konunun bir sonraki meclis toplantısına kadar görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 

gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 KARAR NO: 137 

 Emlak İstimlak Müdürlüğünün 01.12.2022 tarihli Atatürk Düşünce Derneğinin işyeri 

tahsis talebi ile ilgili yazılarına istinaden yapılan değerlendirmede; Konunun bir sonraki meclis 

toplantısına kadar görüşmek üzere İmar Komisyonuna gönderilmesine oybirliği ile karar 

verildi. 
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