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BERGAMA BELEDİYE MECLİSİNİN 07/01/2016 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN 

TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

KARAR 

TARİHİ 

KARAR 

NO 
KARAR ÖZETİ 

  
 Belediye Meclisinin 03/12/2015 tarihli aralık ayı olağan meclis toplantısına ait tutanaklar 

oybirliği ile kabul edildi. 

07.01.2016 16/1 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesine istinaden kurulacak Denetim Komisyonu'nun 

oluşumunda, siyasi parti gruplarının 5393 sayılı Yasa'da belirtilen şekilde temsillerinin sağlanması 

suretiyle 5 (beş) kişiden oluşması; 3 CHP, 1 AKP ve 1 MHP'den, meclis üyelerinden seçilmesi, yapılan 

işaretle oylama sonucunda 13 kabul, 14 ret, 1 çekimser oylarına karşılık 14 ret oyla, oy çokluğuyla 

reddedildi. 

 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesine istinaden kurulacak Denetim Komisyonu'nun 

oluşumunda, siyasi parti gruplarının 5393 sayılı Yasa'da belirtilen şekilde temsillerinin sağlanması 

suretiyle 3 (üç) kişiden oluşmasına; 1 CHP, 1 AKP ve 1 MHP'den, meclis üyelerinden seçilmesine, 

yapılan işaretle oylama sonucunda 14 kabul, 13 ret, 1 çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla, oy 

çokluğuyla karar verildi. 

 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25' inci maddesi gereğince, oluşturulacak Denetim 

Komisyonu'na meclisce belirlenen sayıda gizli oylama ile yapılacak üye seçimi; 

 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25' inci maddesi gereğince, meclisce 3 (üç) üye seçilmesine 

karar verilen (Yasa gereği yapılan oranlama ile CHP Grubu'ndan 1, AKP Grubu'ndan 1, MHP Grubu'ndan 

1 üye)  Denetim Komisyonu'na üye seçimi ile ilgili yapılan gizli oylama sonucunda; 

 

 29 oyla Mahmut Esat DÜLGE, 29 oyla Esat KARACAN ve 29 oyla Fikret ÇAM seçilmişlerdir. 

 

(Meclis Üyesi Burak AKGÜN oturuma katılmıştır) 

07.01.2016 16/2 

 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesine istinaden seçilen Denetim Komisyonuna 

yardımcı olması açısından belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu personelinden ve diğer uzman 

kişilerden yararlanılabileceğinden, bu kişilerin en çok 30 (Otuz) gün süre ile en fazla bir kişinin 

görevlendirilmesine, bu iş için görevlendirilecek personele, Belediye Meclisince belirlenen 2016 yılı için 

meclis üyelerine, ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücreti 

tutarında ücret belirlenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

07.01.2016 16/3 

 Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 21.12.2015 tarihli 1202 sayılı Hisseli Taşınmaz 

Mal Satışı konulu yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine, yapılan işaretle 

oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle karar verildi.   

07.01.2016 16/4 

 Mülkiyeti Bergama Belediyesi'ne ait İlçemiz Kadıköy Mahallesi tapu kütüğünün 151 ada 2 no.lu 

parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan kantar - rampa ve idari binaların, Kadıköy Mahallesi Mera 

Yönetim Birliği'ne 3 (üç) yıl süre ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (e) bendi ve 

75'inci maddesinin (d) bendi gereğince bedelsiz olarak tahsis edilmesine, yapılan işaretle oylama 

sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi. 
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07.01.2016 16/5 

 Bilindiği üzere; Belediyemiz Zabıta Personeline 2015 Mali Bütçe Yılı içerisinde Belediye 

Meclisimizin 06.01.2015 tarih ve 15/03 sayılı kararı doğrultusunda aylık maktu fazla çalışma ücreti 

ödenmektedir.  

 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetveli (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma 

Ücreti bölümünün 1. Maddesinde “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğe haiz 

kuruluşlarda (İktisadi işletmeler hariç) görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma 

süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personel (destek hizmeti yürüten 

personel hariç) Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen tutar fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.” 

denilmektedir.  

 23 Aralık 2015 tarih ve 29571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6654 Sayılı 

2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu'nun 3.Maddesinin (3). fıkrasında; “1/1/2016-31/3/2016 

dönemi için, 6583 sayılı Kanuna bağlı;” denildiği ve aynı fıkranın (a) bendinde; “............(K) işaretli 

cetvelin .........“III. Fazla Çalışma Ücreti” bölümleri ............... yer alan tutarlar yüzde 6,8 oranında 

artırılarak uygulanır.” denildiğinden, fazla çalışma ücreti olarak yüzde 6,8 oranında artırılarak 

belirlenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

07.01.2016 16/6 

 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 04.01.2016 tarihli ve 27998389-

010-06-02-82 sayılı Genelgesinin "A) Toplu Sözleşmede Yer Alan Hükümler" başlıklı 1'inci maddesinin 

(e) bendindeki "Çeşitli statülerde 2015 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2016 yılında da 

görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu genelgenin 1'inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendiyle yükseltilmiş mevcut brüt sözleşme ücretleri %6,90 oranında 

artırılmıştır." hükmü gereğince; 

 

 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışmakta olan iki adet 

avukatın, bir adet gıda mühendisinin ve bir adet mimarın, 01/01/2016 tarihinden geçerli olmak üzere brüt 

sözleşme ücretlerinin  %6,90 oranında artırılarak belirlenmesine,  işaretle yapılan oylama sonucunda 

mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

07.01.2016 16/7 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30.12.2015 tarihli 3878 sayılı 329 Ada Plan Değişikliği konulu 

yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonu'na havalesine, işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun 

oy birliği ile karar verildi. 

07.01.2016 16/8 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 06.01.2016 tarihli 21 sayılı Tümülüs Etkileşim Alanları'nda 

Yapılacak Uygulamalar konulu yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonu'na ve Hukuk Komisyonu'na 

havalesine, işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.   

 


