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BERGAMA BELEDİYE MECLİSİNİN 03.03.2016 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN 

TOPLANTISINDA  ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

KARAR 

TARİHİ 

KARAR 

NO 
KARAR ÖZETİ 

03.03.2016 16/18 

          İlçemiz Ertuğrul Mahallesi tapu kütüğünün 1131 ada 84 no.lu parselde kayıtlı 640 m² yüzölçümlü 

arsa vasıflı taşınmazın Bergama Belediyesi'ne ait 359/3309 (69,43 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 satışına, 5393 Sayılı 

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

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

03.03.2016 16/19 

          Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 10.02.2016 tarihli 133 sayılı Trampa konulu 

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

oy birliği ile karar verildi.  

03.03.2016 16/20 

          Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 16.02.2016 tarihli 147 sayılı Hisseli Arsa Satışı 

konulu yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine, yapılan işaretle oylama sonucu 

mevcudun oy birliğiyle karar verildi.   

03.03.2016 16/21 

           Belediyemize ait ekonomik ömrünü tamamlamış olması nedeniyle hizmetten çekilen, aşağıdaki 

listede dökümü yapılmış toplam 4 (dört) adet aracın hurdaya ayrılmasına, hurdaya ayırma işlemlerinin 

tamamlanmasından sonra satılmasına, satış iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki 

verilmesine, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle karar verildi. 

   

  Sıra Aracın Cinsi Marka Plaka Model Yakıt Motor No Şasi No 

1 Otobüs Otoyol 35 VML 04 1993 Motorin 116239 804005230702820 

2 Kamyon BMC 35 F 0626 1984 Motorin 6-98NV/TMY101-33602 40318W 

3 Kamyon Bedford 35 F 0623 1981 Motorin 848343 810161 

4 Otobüs Fiat 50 NC 35 F 7603 1978 Motorin 804002365824744 003848 
 

03.03.2016 16/22 

          5393 sayılı Kanun'un 18. maddesinin (n) bendi gereğince, 2013 yılında İlçemiz Turabey Mahallesi 

Üçkemer Caddesi ile Askerlik Şubesi arasına, Selinos Deresi üzerine yapılan köprüye Dursun Bey adının 

verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi. (Meclis Üyesi Esat 

KARACAN ve Halil PEHLİVAN oturuma katıldı)   

03.03.2016 16/23 

 

          Belediyemizce su ve kanalizasyon hizmetleri yürütülürken satın alınan ve 6360 sayılı Kanun'la su 

ve kanalizasyon hizmetleri Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş olup, İZSU tarafından devir alınmayan, 

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nde bulunan 35 F 4302 plakalı, 90291500860078 motor no.lu, 

WDB9505031L503437 şase no.lu, MERCEDES-BENZ marka, kombine kanal açma aracı 

kullanılmadığından satılmasına, satış iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediyemiz Encümeni'ne yetki 

verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle karar verildi. (Meclis Üyesi 

Hüseyin BATMAZ oturumdan ayrılmıştır)   

03.03.2016 16/24 

          İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) açmış olduğu 2015 yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre 

Teknolojileri Mali Destek Programı çerçevesinde, Beta Ulaşım Temizlik İnşaat Jeotermal Kaynaklar ve 

Turizm İşletmeciliği San. Tic. A.Ş. “Bergama Jeotermal Enerji ile Bölgesel Isıtma Sisteminde Kapasite 

Artışı” başlıklı proje başvurusunda bulunduğundan, proje iştirakçisi olarak da Bergama Belediye 

Başkanlığı düşünüldüğünden, "Bergama Jeotermal Enerji ile Bölgesel Isıtma Sisteminde Kapasite Artışı" 

projesine Belediyemizin iştirakçi olarak katılmasına ve İZKA ile yapılacak protokolün imzalanması için 

Belediye Başkanı'na yetki verilmesine işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.   

03.03.2016 16/25 

           Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 12.01.2016 tarihli ve 79847095-

010.06.02-[115708-184]-356 sayılı (3 Sıra No.lu) Genelge ekindeki 01/01/2016 - 30/06/2016 dönemine 

ilişkin (1) sayılı cetvelde, 01/01/2016 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenen net taban ve tavan ücreti 

çerçevesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesine göre, boş bulunan mimar kadrosunda 

çalıştırılacak bir adet sözleşmeli mimar ile boş bulunan mühendis kadrosunda çalıştırılmak üzere 2 adet 

sözleşmeli  mühendisin net sözleşme ücretinin, "net 3.000,00 TL + Ek Ödeme 1.096,89 TL" olarak 

belirlenmesine, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile  karar verildi.   
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03.03.2016 16/26 

           6360 sayılı Kanun hükümlerine göre Belediyemiz hizmet alanımız genişlemiştir. 114 köy ve 5 

belde mahalle olarak belediyemize bağlanmış, 18 olan mahalle sayısı 137'ye yükselmiş ve İzmir'in 

yüzölçümü olarak en büyük belediyesi konumuna gelmiştir. Böylesi geniş alanı kapsayan Belediyemizin 

organizasyon şemasında değişiklikler yapılması zorunluluğu doğmuştur. 

 

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (l) fıkrası gereğince, Belediyemiz bünyesinde 

Spor İşleri Müdürlüğü ve Tesisler Müdürlüğü ihdas edilmesine; söz konusu birimleri sevk ve idare etmek 

üzere, 10 Nisan 2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren, Belediye ve 

Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Yönetmeliği'ne göre Belediyemizin norm 

kadrosunda boş bulunan 2 adet müdürlük kadrosundan birinin 1 dereceli Tesisler Müdürü, diğerinin 1 

dereceli Spor işleri Müdürü olarak değiştirilmesine ve bu doğrultuda hazırlanan ekli I sayılı cetvelin 

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

 

03.03.2016 16/27 

           10 Nisan 2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren; "Belediye ve 

Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Yönetmeliği" ne göre hazırlanan ve Belediye 

Meclisimizin 07 Nisan 2014 tarihli oturumunda kabul edilen norm kadro cetvelimizde, TH sınıfındaki iki 

adet 7 dereceli mühendis kadrosunun, yine TH sınıfındaki 3 dereceli mühendis kadrosu olarak 

değiştirilmesine; TH sınıfındaki bir adet 7 dereceli şehir plancısı kadrosunun, yine TH sınıfındaki 3 

dereceli şehir plancısı kadrosu olarak değiştirilmesine; TH sınıfındaki iki adet 6 dereceli tekniker 

kadrosunun, yine TH sınıfındaki 3 dereceli tekniker kadrosu olarak değiştirilmesine; TH sınıfındaki bir 

adet 10 dereceli tekniker kadrosunun, yine TH sınıfındaki 3 dereceli tekniker kadrosu olarak 

değiştirilmesine; TH sınıfındaki bir adet 10 dereceli tekniker kadrosunun, yine TH sınıfındaki 5 dereceli 

tekniker kadrosu olarak değiştirilmesine; GİH sınıfındaki bir adet 6 dereceli şoför kadrosunun, yine GİH 

sınıfındaki 5 dereceli şoför kadrosu olarak  değiştirilmesine  ve  bu  doğrultuda  hazırlanan  ekli II sayılı  

memur  kadro  değişiklik  cetvelinin  onaylanmasına,  5393  Sayılı Belediye Kanununun 18'inci 

maddesinin (l) fıkrası gereğince, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile  karar verildi.   

 

03.03.2016 16/28 

           İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23.02.2016 tarih 604 sayılı Yenikent 1/1000 Ölçekli Revizyon 

Uygulama Planları İlgası konulu yazısı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine yapılan işaretli 

oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi.   

03.03.2016 16/29 

            Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23.02.2016 tarihli 605 sayılı Yol Boyu Ticaret 

Kullanımı konulu yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonu'na havalesine, işaretle yapılan oylama 

sonucunda mevcudun oy birliği ile  karar verildi.   

 

03.03.2016 16/30 

             Belediyemiz Meclisinin 03.11.2015 tarih 15/147 sayılı kararıyla, Mülkiyeti Bergama 

Belediyesi'ne ait 1378 ada 1 no.lu parselde bulunan yapımı yarım kalmış tesisin işyeri, düğün salonu ve 

sosyal tesis yapılmak amacıyla projelendirilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin 

(j) bendi gereğince yap-işlet-devret modeliyle 30 yılı geçmemek kaydıyla ihale edilmesine ve bu konuda 

işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı'na yetki verilmesine, hazırlanacak "Ön Yapılabilirlik Etüdü" ile 

birlikte İçişleri Bakanlığı kanalıyla Yüksek Planlama Kurulu'na müracaat edilmesine karar verilmiş olup; 

ancak söz konusu işlemin sonuçlanması sürecinin uzun olması nedeniyle tekrar karara bağlanmasına 

ihtiyaç duyulduğundan; 

  

 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Zafer (Bahçelievler) Mahallesi 1378 ada 1 no.lu parselde 

kayıtlı yapımı yarım kalmış tesisin, ticaret merkezi, alışveriş merkezi, sosyal ve kültürel amaçlı tesis vb. 

yapılabilmesi için, söz konusu taşınmaz üzerinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (e) 

bendi gereğince süresi 30 (otuz) yılı geçmemek kaydıyla sınırlı ayni hak tesis edilebilmesi için, Belediye 

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

 

03.03.2016 16/31 

           İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 25.02.2016 tarihli 619 sayılı Zeytindağ Mahallesi, Enerji Üretim 

Amaçlı Mevzi İmar Planları İlgası konulu yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonu'na havalesine 

yapılan işaretli oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

03.03.2016 16/32 

           Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23.02.2016 tarihli 606 sayılı Maltepe Mahallesi 

853 ada 7 parsel ve 837 Ada 18-20 Parseller Çevresi Plan Değişikliği konulu yazısının incelenmek üzere 

İmar Komisyonuna havalesine, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oybirliği ile karar verildi.   

03.03.2016 16/33 

           Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 25.02.2016 tarihli 175 sayılı Arsa Satışı konulu 

yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonu'na ve Hukuk Komisyonu'na havalesine, yapılan işaretle 

oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi. 
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03.03.2016 16/34 

           İlçemiz İnkılap Mahallesi 144 ada 151 no.lu parselde kayıtlı 85.08 m² yüzölçümlü taşınmazın 

Bergama Belediyesi'ne ait 1695/33143 (4,35 m²) hissesinin ve 144 ada 152 no.lu parselde kayıtlı 223,43 

m² yüzölçümlü taşınmazın Bergama Belediyesi'ne ait 1695/33143 (11,43 m²) hissenin, 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 satışının 

yapılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 34'üncü maddesinin (g) bendi gereğince satış kararının 

Belediye Encümenince uygulanmasına, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar 

verildi.   

 


