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      2015 Mali yılı Bütçe Kararnamesini madde madde, ad okumak suretiyle yapılan oylama 

sonucunda 20 kabul, 7 çekimser oya karşılık mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

      2015 Mali yılı Bütçesi Gelir ve Gideri denk olarak 20 kabul, 7 çekimser oya karşılık mevcudun oy 

çokluğu ile kabul edildi. 

 

      (Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 17’nci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye 

Meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir) 
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      837 Ada 9 Parsel kapsamındaki alanın yapılaşma talebi, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Kurulu tarafından III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olması ve Koruma Amaçlı İmar Planı 

bulunmaması nedeni ile reddedildiği anlaşılmıştır.  

 

       Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılmasına ilişkin talebin bulunduğu alan 15.01.2010 

tarih ve 5434 sayılı Kurul Kararı ile III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiş ve Geçiş  
Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları  belirlenmiştir. Koruma Esasları ve Kullanma Şartları 

gereğince sit alanı içerisinde bulunan 837 Ada 9 Parsel ile ilgili sondaj kazısı sonuçları Koruma 

Kurulu'na iletilmiş, 29.11.2013 tarih 3095 no.lu Koruma Kurulu Kararı ile Geçiş Dönemi Yapılaşma 

Koşullarının süresinin dolduğu, yürürlükte Koruma Amaçlı İmar Planı bulunmaması nedeniyle 

yapılaşmaya gidilemeyeceğine ilişkin karar verilmiştir. Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre 

Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul 

ve Esaslara Ait Yönetmelik hükümlerine göre, imar plan raporu  Şehir Plancısı,  Mimar,  Arkeolog ve 

Sosyolog tarafından imzalanarak hazırlanan planda, yapılaşma koşulları blok nizam 5 kat, ön bahçe 

5.00 metre, yan bahçe 3.00 metre olarak belirlenen ve sit alanı ilan edilmeden önceki koşulları 

sağlayan, çevresindeki yapılaşma koşulları ile uyumlu olan, Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 

tarih 658 sayılı İlke Kararı'nın göz önünde bulundurularak plan notlarına uygun yapılaşma şartları 
doğrultusunda sunulan 1/1000 ölçekli 837 ada 9 parsel Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 3194 

sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince yapılan işaretle oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle 

kabul edildi. 

 

      (Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 17’nci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye 

Meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir) 
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       5393 Sayılı Belediye Kanununun 75 nci maddesi “ Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine 

yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; 

(d) fıkrasının 1.bendi uyarınca, Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak 

üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir 

veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da 
verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde,  tahsis işlemi iptal edilir. 

Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.” Denilmektedir. 

 

       1163 Sayılı Kooperatif Kanununun 1.maddesi, Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortakların belirli 

ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkıları 

ile karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermaye ile ortaklıklara kooperatif denir. 

 

        Yukarıdaki kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere, S.S. Göbeller Mahallesi Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi özel hukuk tüzel kişisi olduğundan, İlçemiz Göbeller Mahallesi'nde bulunan, 

6360 sayılı Yasa ile Belediyemiz adına devredilen fıstıklık ve taşınmazların,  S.S. Göbeller Mahallesi 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifine tahsisi konusu mevzuata aykırı olması dolayısıyla talebin reddine 

yapılan işaretle oylama sonucu 20 kabul, 7 çekimser oya karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar 

verildi.  
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       Piatra Neamt Belediyesi 14.10.2014 tarihli davet yazısı ile 28 Kasım - 2 Aralık 2014 tarihleri 

arasında yapılacak olan Ulusal Gün Kutlamaları nedeniyle Belediye Başkanı ve beraberindeki heyeti 

davet ettiklerinden,  

 
       28 Kasım -  02 Aralık 2014 tarihleri arasında Romanya'nın Piatra Neamt şehrinde yapılacak olan 

Ulusal Gün kutlamalarına Belediye Başkanı Mehmet GÖNENÇ' i temsilen Belediye Başkan 

Yardımcısı Ümit ATLAM, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Eyüp ZEYTİNCİ, Ayşegül KARIŞMA 

ve Muharrem GİRGİN’ in katılmaları, ulaşım giderlerinin Belediyemiz tarafından karşılanması, 

yapılan işaretle oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 
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       Belediyemizce 2015 mali yılında uygulanacak olan ücret tarifelerinin kabulüne, uygulamanın 

01/01/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmasına yapılan işaretle oylama sonucunda 20 kabul,7 

çekimser oya karşılık mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi. 

 

      (Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 17’nci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye 

Meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir) 
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       Belediyemiz Kapalı Pazaryerinde sergi açan esnafımızın kendi aralarında yapacakları devir 

işlemleri ile ilgili; 

 

 1- Devir işlemleri için 31 Aralık 2014 tarihine kadar süre verilmesine, 

 

 2- Devir başına 500,00.-(Beşyüz)TL. devir bedelinin Belediye'ye yatırılmasına, 

 

 3- Birikmiş borçlar var ise, devir işlemi sırasında bir peşin, diğer ikisi devir işlemini takip 

eden aylarda olmak üzere üç taksitte ödenmesine, 

 

 4- Devir edecek kişinin birikmiş borcu olması halinde, devir alan kişinin borcu üstlendiğine 

dair temlik sözleşmesi ve devir alan tarafından Belediye lehine verilecek senetlerle borcun 
taksitlendirilmesi ve devir bedellerinin Belediyemize peşin olarak ödenmesi halinde devir işlemlerinin 

yapılmasına, 

 

 5- Diğer hususların Bergama Belediyesi Kapalı Pazaryeri Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda yürütülmesine; 

 

  Yapılan işaretle oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle karar verildi.  
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       İlçemizi yurt içi ve yurt dışı spor müsabakalarında temsil ederek başarı gösteren sporcular; Arzu 

DELİBALTA, Buse ALSOY, Berk AVCI, Aybars AKEREN, Bahar SABANCI, Muammer ZEYBEK 

ve Badminton Antrenörü Hakan AVCI' ya kişi başı birer adet tam altın ödül verilmesi, 5393 Sayılı 
Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin (b) fıkrası gereğince, yapılan işaretle oylama sonucu mevcudun 

oy birliğiyle kabul edildi 
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       İlçemiz eski mezarlığın etrafına spora elverişli yürüme şeridi yapılması ve İlçemizdeki parklarda 

bulunan spor aletlerinin üzerinin kapatılarak kışın spora elverişli hale getirilmesi hususunda gerekli 

çalışmaların yapılması için kararın Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne havale edilmesi yapılan işaretle 

oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 
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       Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Aşevi ve Sosyal Market'teki 

uygulamaları, yürütülen faaliyetleri izlemek ve önerilerini Meclis'e sunmak üzere Meclis bünyesinde 

çalışma gurubu kurulmasına ve her siyasi partiden bir üyenin katılımı ile toplam üç üye olarak (CHP) 

Serpil GÜLER, (AKP) Hüseyin BATMAZ, (MHP) Sezer UĞRAŞ’ ın görevlendirilmelerine yapılan 

işaretle oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

 


