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BERGAMA BELEDİYE MECLİSİNİN 02/09/2020 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN 

TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

KARAR 

TARİHİ 

KARAR 

NO 
KARAR ÖZETİ 

  
 Belediye Meclisi’nin 06.08.2020 tarihli Ağustos ayı olağan meclis toplantısına ait tutanaklar 

oybirliği ile kabul edildi. 

02.09.2020 20/80 

 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 18.08.2020 tarihli, 7540 sayılı Ertuğrul Mahallesi 

33 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi konulu yazısının incelenmek üzere İmar 

Komisyonu'na havalesi, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

02.09.2020 20/81 

             Ayaskent, Bölcek, Göçbeyli ve Yenikent mahalleleri imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt 

yapım işlerinin İller Bankası A.Ş. tarafından yaptırılması için İller Bankası A.Ş.'ye yetki verilmesi ve bu 

işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 485.000,00 (Dörtyüzseksenbeşbin)-TL kredi kullanılmasına, 

krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. 

ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. 

ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir 

kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi 

teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen 

tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemelerin, İller Bankası A,Ş.ce talep edildiği 

taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller 

Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı 

imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü 

gayri menkulü İller bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller 

bankası A.Ş.ye terkin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller bankası A.Ş.ye 

rehin vermeye, İller bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik 

çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi 

kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı'nın yetkilendirilmesine 

yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

02.09.2020 20/82 

              İlçemiz Ayasköy Mahallesi tapu kütüğünün 111 ada 3 no.lu parselde kayıtlı 379,00 m² 

yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın Bergama Belediyesi'ne ait 12/379 (12,00 m²) hissesinin, Belediyemiz 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve Kıymet Takdir Komisyonu tarafından yapılacak değer tespit çalışmaları 

sonrasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (e) bendi gereğince satılması, 5393 Sayılı 

Belediye Kanunu'nun 34'üncü maddesinin (g) bendi gereğince satış kararının Belediye Encümenince 

uygulanması, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi. 

02.09.2020 20/83 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.08.2020 tarihli, 7815 sayılı Zafer Katlı Otopark 

Devri konulu yazısının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na ve Hukuk Komisyonuna havalesi, 

yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

02.09.2020 20/84 

             Belediyemizde tam zamanlı çalıştırılacak olan 1 kişi şehir plancısının net sözleşme ücretlerinin, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün, 2020 yılı için 

yayımlanan 08.07.2020 tarihli 27998389-010.06.02-E.370488 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personel 

Ücret Tavanlarına ilişkin genelgesi ekindeki (1) sayılı cetvelde belirtilen “Tam Zamanlı Sözleşmeli 

Personel Net Ücret Tavanı” olarak belirlenen rakamın %50'si oranında ücret olarak belirlenmesi, 5393 

sayılı Kanun'un 49. maddesine gereğince, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.   

02.09.2020 20/85 

İYİ Parti Meclis Üyesi Nezih ÖZUYAR tarafından önerilerek gündeme alınan 02.09.2020 tarihli, 

Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli Parkı İsmi Verilmesi konulu önergenin incelenmek üzere İmar 

Komisyonuna havalesi, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi 

02.09.2020 20/86 

            İYİ Parti Meclis Üyesi Nezih ÖZUYAR tarafından önerilerek gündeme alınan 02.09.2020 tarihli, 

Bergama Belediyesi Meclis Toplantılarının Sırasıyla Zeytindağ, Yenikent, Bölcek. Ayaskent ve Göçbeyli 

Mahallelerinde Yapılması konulu önergenin daha sonra yapılacak meclis toplantılarında görüşülmesi, 

yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

 

 


