
BERGAMA BELEDĐYESĐ ARALIK/2014 AYI MECLĐS KARARLARI 

 

KARAR 

TARĐHĐ 

KARAR 

NO 
KARAR ÖZETĐ 

02.12.2014 14/86 

       Đlçemiz Zeytindağ Mahallesi tapu kütüğünün 136 Ada, 1 parsel 231 m² yüzölçümlü, tamamı 

Bergama Belediyesi Tüzel Kişiliği' ne ait taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. 

maddesinin (e) bendi gereğince satışının yapılması ve satış işlemlerini yürütmek üzere Belediye 

Encümenine yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar 

verildi. 

02.12.2014 14/87 

      Đlçemiz Zeytindağ Mahallesi tapu kütüğünün 218 Ada, 2 parsel 513 m² yüzölçümlü, tamamı 

Bergama Belediyesi Tüzel Kişiliği' ne ait taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. 

maddesinin (e) bendi gereğince satışının yapılması ve satış işlemlerini yürütmek üzere Belediye 

Encümenine yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar 

verildi. 

02.12.2014 14/88 

 

       Đlçemiz, Fatih Mahallesi, 1336 Ada 1 Parselde bulunan 10.025 m² yüzölçümlü, ½ hissesi 

Bergama Belediyesi Tüzel Kişiliği' ne ait taşınmaz ile ilgili Đzmir 2. Đdare Mahkemesi’nin 2013/656 

no.lu kararında belirtilen plansal gereklerin yerine getirilmesi için imar planı yapılmasına, Bergama 

Belediyesi'ne ait hissenin satışı hususunun yapılacak plandan sonra değerlendirilmesine; işaretle 

yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

 

02.12.2014 14/89 

       5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 32'inci maddesine göre, 2015 yılı için meclis başkan ve 

üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 

ödenecek huzur hakkı ücretinin, aynı Kanun'un 39' uncu maddesi uyarınca belediye başkanına 

ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında huzur hakkı ödenmesi işaretle 

yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

02.12.2014 14/90 

       Đlçemiz Karalar Mahallesi tapu kütüğünün 150 Ada 15 Parsel, 115,24 m² yüzölçümlü, taşınmazın, 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemiz adına alımının 

yapılması ve alım işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine; işaretle yapılan 

oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

02.12.2014 14/91 

       5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesi ve Belediye Çalışma Meclisi Yönetmeliği'nin 

6'ncı maddesi gereğince, 2015 yılı toplantı takviminin; Haziran ayı tatil olmak üzere, Her toplantının 

sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün yapılacağının belirlenmesine yapılan işaretlere oylama 

sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

02.12.2014 14/92 

       Đlçemiz Fevzipaşa Mahallesi, tapunun 716 Ada 2 Parselinde kayıtlı, 4.737,00 m² lik Belediye 

Hizmet Alanındaki taşınmazdaki kamulaştırma işleminin uzlaşma yolu ile yapılacak değer tespiti için 

Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile 
karar verildi. 

 


