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Karesi Belediye Meclisinin 10 Haziran 2019 Tarihli  
Toplantısında Almış Olduğu ve Kesinleşmiş Olan Kararları 

 
 

 

KARAR 
NO: 

 
                                                            KARARLAR 
 

43 

Belediyemizde yetkili sendika olan BEM-BİR-SEN ile, 4688 sayılı Yasanın ilgili hükümleri ile 
5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde; işverenin mali gücünün elverdiği ölçüde, çalışanların 
insanca yaşamını sağlamak, bilgi ve becerisini geliştirme, adaletli ücret dağılımını sağlamak, 
çalışanların sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek, geleceğe güvenle bakmasını temin etmek, 
böylelikle ekonomik ve sosyal barışı sağlamak ve çalışma performansını artırarak demokratik ve 
katılımcı çalışma düzenini amaçlayan, “SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ” 
yapılabilmesi için; Belediye Başkanına yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

44 

Belediyemiz bünyesinde kamu hizmetlerinin daha etkin ve sağlıklı yürütülmesi amacıyla; 
05.11.2016 tarih ve 88 sayılı Meclis Kararı İle İhdas edilen Genel İdare Hizmetleri sınıfında 
ünvan kodu 11185 olan 1. Dereceli Yapı Kontrol Müdürlüğünün kaldırılmasına, aynı madde 
hükmü gereğince kaldırılan müdürlüğün, yürürlükte olan görev ve çalışma yönetmelikleri ilga 
edilerek, görev ve çalışma yönetmeliğinde belirlenen iş ve işlemlerin İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. 
 

45 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 
Yönetmeliğin 10. Maddesine ve yönetmelikte yer alan mevcut “Memur Kadro Kütüğüne” göre, 
kurulmuş olan müdürlüklerimize ilave olarak Plan ve Proje Müdürlüğünün Kurulmasına 
mevcudun oybirliği ile karar verildi. 
 

46 
Belediyemizdeki boş kadro değişikliğini gösterir, ekteki (II) sayılı cetvelde belirtildiği şekilde 
kadro iptal ve ihdas işleminin yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

47 

Belediyemizin bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 3. Fıkrasına istinaden 
03.01.2019 tarih ve 6 sayılı meclis kararı ile alınan karara ek olmak üzere, 2 Mühendis, 1 
Kameraman ünvanlı personelin, 15.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşmeli 
personel olarak istihdam edilmesi; Mühendis kadrolarında istihdam edilecek sözleşmeli personele 
söz konusu kadro ünvanı için 1. derecenin 1. kademesi, ve Kameraman kadrosunda istihdam 
edilecek personele söz konusu kadro ünvanı için 4. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net 
tutarının ödenmesi hususunu, Ayrıca 03.01.2019 tarih ve 6 sayılı meclis kararı ile alınan Sosyolog 
ve Fizikçi kadrosunda istihdam edilecek sözleşmeli personele söz konusu kadro ünvanı için 1. 
derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit 
edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasının ödenmesi için alınan kararın 
15.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iptal edilmesine mevcudun oybirliği ile karar 
verildi. 
 

48 

Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 10.06.2019 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile kapatılarak İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü adı altında devam edeceğinden Yapı Kontrol Müdürlüğü bütçesinde mevcut 
bulunan ekte gösterilen ödeneklerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne aktarılmasına mevcudun 
oybirliği ile karar verildi. 
 

49 

46.10.24.43 kodu adı altında Plan ve Proje Müdürlüğü açılmasına, açılan müdürlüğe fonksiyonel 
sınıf 06 olarak belirlenmesine Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesinin 
1. fıkrası gereğince bütçe kalemleri oluşturularak, ek bütçe yapılması ve yapılan gider bütçesine 
karşılık gelir bütçesi olarak da iller bankası payının karşılık gösterilmesine mevcudun oybirliği ile 
karar verildi. 
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50 
Kırmızılar Mahallesi, İ19B212B pafta, 603,58m² yüzölçümlü, 146 ada, 41 parseldeki arsa vasıflı 
taşınmazdaki 120,70m² 'lik 1/5 hissenin, hisseli parsel maliki Hüseyin İNCİ'ye satışının yapılması 
amacı ile Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

51 
4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanunu'nun 4. maddesi gereğince; Çiftçi Malları Koruma 
Meclisi'ne gizli oylama ile 5 asil, 5 yedek üye seçimi yapıldı 

52 
4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanunu'nun 4. maddesi gereğince; Çiftçi Malları Murakabe 
Heyeti'ne gizli oylama ile 5 asil, 5 yedek üye seçimi yapıldı 

53 

Belediye Meclisimizin 02.05.2019 tarih ve 39 numaralı kararı gereği, 20-24 Haziran 2019 tarihleri 
arasında Balıkesirliler Derneği'nce Almanya’nın Moers kentinde yapılacak olan 15. Kültür 
Festivaline Belediyemizi temsil edecek olan heyette bulunan  Meclis Üyemiz Engin 
DEDELEROĞLU’nun (T.C:***********) söz konusu faaliyete katılmadan önce  tüm masrafları 
kendisi tarafından karşılanmak üzere 17-20 Haziran tarihleri arasında Belediyemiz adına 
incelemelerde bulunmak  üzere İtalya’ya görevlendirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

 
 

               


