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T.C. 

BALIKESİR İLİ 

Burhaniye Belediye Başkanlığı 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi çerçevesinde aşağıdaki gündemde yazılı konuları 

görüşmek üzere 05 Ocak 2022 Çarşamba günü saat: 15.00’ da Ülkemizde yaşanan salgın 

hastalık (COVID-19) nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda belirtilen gerekli 

tedbirlerinin alınması amacıyla seyircisiz olarak sadece meclis üyelerinin ve ilgili daire 

müdürlerinin katılımı ile Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2022 Yılı Ocak Ayı Olağan 

Meclis toplantısı yapılacaktır. İlgililere ve Sayın Halkımıza duyurulur. 27/12/2021 

 

 

G   Ü   N   D   E    M   :   
 

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi çerçevesinde 2022 yılı içerisinde yapılacak 

meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi ile Belediyemizin sosyal 

medya hesaplarından ve medya üzerinden canlı olarak yayınlanması konusunda Belediye 

Başkanlığına yetki verilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması. 

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği Belediye Meclisinin 2022 yılı 

içerisinde izin yapacağı ayın belirlenmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması. 

3- Belediyemizde norm kadro gereği geçici işçi statüsünde Sağlık İşleri Müdürlüğünde 

çalışanların 2022 yılı için geçici işçi vizelerinin yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları 

Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması. 

4- Belediyemizde görevlerinin gereği 24 saat çalışarak devamlılık gösteren Zabıta 

memurlarının 2022 yılı içerisinde alacakları aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin 

belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara 

bağlanması. 

5- 2022 yılı içerisinde Belediyemizde çalışacak olan sözleşmeli personellerin alacakları aylık 

ücretlerin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp 

karara bağlanması. 

6- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi çerçevesinde Belediye Meclis Başkan ve 

üyeleri ile ihtisas ve denetim komisyonu üyelerine 2022 yılı içerisinde meclis ve komisyon 

toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili Mali 

Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması. 

7- Ünlü Şair Cahit Sıtkı Tarancı’nın askerliğini yaptığı süreçte İlçemizde ikamet etmiş olduğu 

İlçemiz Mahkeme Mahallesi 100 Ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın Müze yapılması 

amacıyla kamulaştırılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin 

görüşülüp karara bağlanması. 

8- Balıkesir Büyükşehir Belediyesince “Soğuk Hava Deposu ve Et Entegre Tesisi” olarak 

kullanılmak üzere 25 yıllığına Belediyemize tahsis edilmiş olan İlçemiz Geriş Mahallesi 4 

ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazı amacına uygun olarak 10 yıl süre ile işletmek için 

Belediyemize yapılan kiralama talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 

müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması. 

9- Ak Partiden istifa eden iki adet meclis üyesinin bulundukları komisyon üyeliklerinin 

düşmesi nedeniyle yeniden üye belirlenmesi talebi doğrultusunda İmar Komisyonuna, 

Trafik İhtisas Komisyonuna, Deprem ve Doğal Afet Komisyonu ile Kent Estetiği 

Komisyonuna süresi Nisan 2022 tarihine kadar olmak üzere Belediye Meclis 

Yönetmeliğinin 21. maddesinin 4. paragrafı kapsamında birer adet üye seçilmesi. 

10- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi kapsamında bir önceki yıl gelir ve giderleri 

ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için üye sayısı üçten az beşten çok 

olmamak üzere Denetim Komisyonu seçimi. (Kapalı oy ile) 
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11- 09-12 Şubat 2022 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan 

(EMİTT) Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına Belediyemizce katılım 

sağlanması ile ilgili Kültür İşleri Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara 

bağlanması.  

12- Aralık 2021 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ile Eğitim, 

Kültür, Sanat ve Spor Komisyonuna havale edilen İlçemiz Kocacami Mahallesi 370 Ada 25 

nolu parselde kayıtlı 82 m2 yüzölçümlü 2 katlı kargir ev vasıflı taşınmazda Belediyemizce 

sosyal amaçlı kültürel tesis yapılması düşünüldüğünden, bahse konu taşınmazın 5 yıllık 

kamulaştırma programına dahil edilmesi konusunu içeren Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 

müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması. 

13- Meclise havaleli imar planı ve tadilat tekliflerinin görüşülüp karara bağlanması. 

14- Şubat 2022 Meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi. 

--------------------------------------------------- 


