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BERGAMA BELEDİYE MECLİSİNİN 02/05/2019 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN 

TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

KARAR 

TARİHİ 

KARAR 

NO 
KARAR ÖZETİ 

  
 Belediye Meclisi‟nin 13.04.2019 tarihli Nisan ayı olağan meclis toplantısına ait tutanaklar 

oybirliği ile kabul edildi. 

02.05.2019 19/53 

 Gündemin 3. maddesi: Belediyemiz Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü‟nün 25.03.2019 

tarihli, 266 sayılı Sosyal Denge Tazminatı SözleĢmesi konulu yazısı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu 

raporunda: 

 

 “Plan ve Bütçe Komisyonu, 19.04.2019 cuma günü saat 15.00 „ de 13.04.2019 tarihli meclis 

gündeminin 17‟inci maddesi ile ilgili konuyu görüĢmek üzere Serkan Sadettin BÖLÜKOĞLU, Yusuf 

BURCU, Osman Selim TOK ve Reyhan ÜÇÜNCÜ „nün iĢtirakleri ile Belediyemiz Encümen toplantı 

salonunda toplanarak komisyon baĢkanlığına üyelerden Yusuf BURCU aday olarak gösterilmiĢ ve yapılan 

oylama neticesinde komisyonun görev süresi içerisinde Yusuf BURCU Komisyon baĢkanı olarak görev 

yapması kararı alındıktan sonra; 

 Bergama Belediyesi Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.03.2019 tarih ve 266 sayılı 

yazısına istinaden, Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personellerle Sosyal Denge 

SözleĢmesi yapılması ve bu sözleĢmeyi yapmak üzere Belediye BaĢkanına yetki verilmesi konusunun 

görüĢülmesi neticesinde; 

 Bergama Belediye BaĢkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan 

personele 2019 takvim yılı için uygulanacak olan Sosyal Denge Tazminat tutarlarını görüĢmek üzere 4688 

sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu GörüĢme Kanununun 32 nci maddesinde 27.06.1989 tarih 

ve 375 sayılı Kanun Hükümleri Kararnamesinin ek 15 inci maddesi hükümleri gereği Sosyal Denge 

Tazminatının ödenmesine belediyelerde Belediye BaĢkanının teklifi üzerine belediye meclisince karar 

verilmesi halinde, sözleĢme döneminde verilecek Sosyal Denge Tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili 

mahalli idarelerde çok üyeye sahip sendikanın genel baĢkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından 

yetkilendirilecek bir temsilci ile belediyelerde belediye baĢkanı arasında toplu sözleĢme yapılabilir 

denildiği için, 

 

 Plan ve Bütçe Komisyonunun söz konusu toplu sözleĢme ile ilgili herhangi bir yetkisi 

bulunmadığından dolayı konunun tekrar meclis de görüĢülerek gerekli kararın alınmasının uygun olacağı 

oy birliği ile kabul edilmiĢtir.  

 Meclisin bilgilerine sunulur.” 

 

 Denilmekle konu müzakere olundu. Söz alan olmadığından konunun oylamasına geçildi. 

 

 Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyonu raporu uygun bulunarak, Belediyemizde 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi çalıĢan personeller ile sosyal denge tazminatı sözleĢmesi 

yapılması, söz konusu sözleĢmeyi yapmak üzere Belediye BaĢkanı'na yetki verilmesi, yapılan iĢaretle 

oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.   

 

02.05.2019 19/54 

 

 Gündemin 4. maddesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü‟nün 01.03.2019 tarih ve 964 sayılı Bergama 

ġehit ve Gazi Aileleri Derneği Talebi Hk. konulu yazısı ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunda: 

 

 "Komisyonumuz 18.04.2019 tarihinde saat 14.00‟da komisyon üyeleri Mehmet BALCI,Hüseyin 

COġKUN,Memduh ÇOBAN,Mahmut SAĞLIK ve Ekrem TOPRAK‟ın katılımıyla toplandı. 

 Komisyonun teĢekkülünden sonraki ilk toplantı olması sebebiyle öncelikle komisyon baĢkanı 

seçimi görüĢülerek komisyon üyesi Memduh Çoban komisyon baĢkanı olarak seçildi ve komisyon 

gündeminin görüĢülmesine geçildi. 

 Belediye Meclisimizin 13.04.2019 tarihli toplantısında gündeme alınan belediyemiz Mali 

Hizmetler Müdürlüğü‟nün 01.03.2019 tarih ve 964 sayılı “Bergama ġehit ve Gazi Aileleri Derneği Talebi 

Hk.” konulu yazısı komisyonumuza havale edilmiĢ olmakla bahsi geçen yazı ve ekleri komisyonumuzca 

incelendi. 

 5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun 75.maddesinde ;” Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine 

yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;  

a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini 

bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu 

amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi 

olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

 b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli 

aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.  
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c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca 

vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek 

Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer 

dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin 

izninin alınması gerekir. 

d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak 

mahallî 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 hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre 

yeniden tahsis mümkündür. “ hükmü yer almaktadır. 

 Belediye Kanunu‟nun 75.maddesinden yola çıkılarak gerek Bergama ġehit ve Gazi Aileleri 

Derneği‟nin borçlu olarak bulunduğu Bergama Ġcra Müdürlüğü‟nün 2018/2920 sayılı takip dosyasına 

konu edilen borcun ödenmesi gerekse anılan derneğe taĢınmaz tahsisi yapılması talebinin yukarıda yer 

verilen kanun maddesi kapsamında yer almadığı anlaĢıldığından talebin bu haliyle kabulünün uygun 

olmadığına komisyonumuzca oybirliğiyle karar verildi. 

Meclisin bilgisine arz olunur." 

 

 Denilmekle konu müzakere olundu. Söz alan olmadığından konunun oylamasına geçildi. 

 

 Yukarıda metni yazılı Hukuk Komisyonu raporu uygun bulunarak, Bergama ġehit ve Gazi 

Aileleri Derneği‟nin, Bergama Ġcra Müdürlüğü‟nün 18/2920 sayılı takip dosyasına konu edilen borcunun 

Belediyemiz tarafından ödenmesi ve derneğe taĢınmaz tahsis edilmesine yönelik talebinin reddedilmesi, 

yapılan iĢaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

 

02.05.2019 19/55 

  

 Gündemin 5. maddesi: Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‟nün 22.02.2019 tarih ve 715 sayılı 1/1000 

Ölçekli Bergama Ġlave ve Revizyon Uygulama Ġmar Planı Plan Notları Ġmar Plan DeğiĢikliği Ġtirazı 

konulu yazısıyla ilgili Ġmar Komisyonu raporunda; 

 

"Komisyonumuz; BaĢkan AyĢegül ALTUĞ, Üyeler Halil PEHLĠVAN, Orçun ERSEZGĠN, Ali BOR 

ve Emel ÜRPER‟in katılımıyla 26.04.2019 Cuma günü saat 14.30‟da Belediyemiz Encümen Toplantı 

Salonunda yapılan toplantıda 13.04.2019 tarihli meclis toplantısında Ġmar Komisyonuna havale edilen 

1/1000 Ölçekli Bergama Ġlave ve Revizyon Uygulama Ġmar Planı Plan Notları Ġmar Plan DeğiĢikliği 

Ġtirazı konusu görüĢülmüĢtür.  

Bergama Belediyesinin 03.05.2018 tarih 18/60 nolu Meclis Kararı ile uygun görülen, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediyesinin 09.07.2018 tarih 97509404.301.05.797 nolu Meclis Kararı ile onaylanan, ilan 

yerlerinde ve internet sayfalarında 10.01.2019-10.02.2019 tarihleri arasında ilan edilen 1/1000 Ölçekli 

Bergama Ġlave ve Revizyon Uygulama Ġmar Planı Plan Notları Ġmar Plan DeğiĢikliğine 25.01.2019 tarihli 

ve 1613 sayılı dilekçe ile itiraz edilmektedir. Ġtiraz gerekçesi ise, “İmar planında Ayrık ve Blok Nizam 

olarak belirlenmiş meskûn Konut Adalarında çekme mesafeleri İmar Planı üzerinde açıkça belirlenmemiş 

ise parselin TAKS’ı %40 ‘ı geçemez.” Hükmü olarak gösterilmektedir.  

Ġncelemeler sonucunda itiraz edilen hükmün Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliği hükümlerine uygun 

olduğu görülmüĢ olup, itiraz uygun bulunmamıĢtır.  

Yapılan itirazın komisyonumuzca uygun olmadığı kanaatine oy birliği ile varılmıĢtır 

Meclisin bilgilerine arz olunur." 

 

 Denilmekle konu müzakere olundu. Söz alan olmadığından konunun oylamasına geçildi. 

 

 Yukarıda metni yazılı Ġmar Komisyonu raporu uygun bulunarak, Bergama Belediyesi‟nin 

03.05.2018 tarih 18/60 no.lu meclis kararı ile uygun görülen, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin 09.07.2018 

tarih 97509404.301.05.797 no.lu meclis kararı ile de onaylanan, 1/1000 ölçekli Bergama ilave ve revizyon 

uygulama imar planı plan notları imar plan değiĢikliğine yapılan itirazın reddedilmesi, yapılan iĢaretle 

oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

 

02.05.2019 19/56 

 

  Gündemin 6. maddesi: Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‟nün 04.03.2019 tarihli, 861 sayılı 26 Ada 

Koruma Amaçlı Ġmar Planı DeğiĢikliği konulu yazısıyla ilgili Ġmar Komisyonu raporunda; 

 

 "Komisyonumuz; Üyeler AyĢegül ALTUĞ, Halil PEHLĠVAN, Orçun ERSEZGĠN, Ali BOR ve 

Emel ÜRPER‟in katılımıyla AyĢegül ALTUĞ Ġmar Komisyon BaĢkanlığına oybirliğiyle seçilmiĢtir.   

BaĢkan AyĢegül ALTUĞ, Üyeler Halil PEHLĠVAN, Orçun ERSEZGĠN, Ali BOR ve Emel ÜRPER‟in 

katılımıyla 26.04.2019 Cuma günü saat 14.30‟da Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılan 

toplantıda 13.04.2019 tarihli meclis toplantısında Ġmar Komisyonuna havale edilen 26 Ada Koruma 

Amaçlı Ġmar Planı DeğiĢikliği konusu görüĢülmüĢtür.  

 Konu ile ilgili incelemelerimiz sürmekte olup komisyonumuzun çalıĢmaları devam etmektedir. 
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Meclisin bilgilerine arz olunur." 

 

 Denilmekle konu müzakere olundu. Söz alan olmadığından konunun oylamasına geçildi. 

 

 Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‟nün 04.03.2019 tarihli, 861 sayılı 26 Ada Koruma Amaçlı Ġmar 

Planı DeğiĢikliği konulu yazısı ilgili Komisyon çalıĢmaları devam ettiğinden, konunun daha sonra 

yapılacak meclis toplantılarında görüĢülmesi, yapılan iĢaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle 

kabul edildi.   

 

02.05.2019 19/57 

  

 Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği‟nin 21. maddesi gereğince Ġmar Komisyonu'ndan boĢalan 

komisyon üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçimi ile ilgili yapılan oylama sonucunda; 

 

 Halil PEHLĠVAN'ın kalan süreyi tamamlamak üzere Ġmar Komisyonu üyeliğine seçilmesi, 

yapılan iĢaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

 

 Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği‟nin 21. maddesi gereğince Plan ve Bütçe 

Komisyonu'ndan boĢalan komisyon üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçimi ile ilgili 

yapılan oylama sonucunda; 

 

 Sercan AKMAN'ın kalan süreyi tamamlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine 

seçilmesi, yapılan iĢaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

 

 Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği‟nin 21. maddesi gereğince Kadın Erkek EĢitliği 

Komisyonu'ndan boĢalan komisyon üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçimi ile ilgili 

yapılan oylama sonucunda; 

 

 Abidin KUMOVA'nın kalan süreyi tamamlamak üzere Kadın Erkek EĢitliği Komisyonu 

üyeliğine seçilmesi, yapılan iĢaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

 

02.05.2019 19/58 

 

  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 90. maddesi uyarınca teĢekkül 

ettirilecek SatıĢ Komisyonunda görev almak üzere Belediye Meclis Üyesi AĢkın UYAR'ın seçilmesi, 

yapılan iĢaretli oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile kabul edildi.   

 

02.05.2019 19/59 

 

 Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Emlak ve 

Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığı Emlak ve KamulaĢtırma ġube Müdürlüğü‟nün 21.03.2019 tarih ve 81134235-

756.01/22656 sayılı yazısı ile mülkiyeti kurumumuza ait Ġlçemiz KaĢıkçı Mahallesi tapu kütüğünün 106 

ada 4 no.lu parselde kayıtlı 6.736,00 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taĢınmazın 25,00 m²lik kısmında yeni bir 

su kuyusu açılabilmesi için, söz konusu alanın ĠZSU adına tahsis edilmesi talep edilmektedir. 

 

 Mülkiyeti Bergama Belediyesi'ne ait Ġlçemiz KaĢıkçı Mahallesi tapu kütüğünün 106 ada 4 no.lu 

parselde kayıtlı 6.736,00 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taĢınmazın aĢağıda koordinatları yazılı 25,00 m²lik 

kısmının, yeni su kuyusu açılabilmesi için 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 47. 

maddesi uyarınca Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi, 5393 sayılı 

Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (e) bendi gereğince, yapılan iĢaretle oylama sonucunda 

mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

 

Nokta No Y X 

4 520820.27 4326809.93 

K1 520825.09 4326808.60 

K2 520823.87 4326803.75 

K3 520819.05 4326805.08 
 

Alan Adı Noktalar Hesap Alanı 

KUYU 4,K1,K2,K3,4 25.00 

   

02.05.2019 19/60 

  

 Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Emlak ve 

Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığı Emlak ve KamulaĢtırma ġube Müdürlüğü‟nün 28.02.2019 tarih ve 81134235-

756.01/15740 sayılı yazısı ile mülkiyeti kurumumuza ait Ġlçemiz Yeniköy Mahallesi tapu kütüğünün 101 

ada 3 no.lu parselde kayıtlı 15.000,00 m² yüzölçümlü harmanyeri vasıflı taĢınmazın 25,00 m²lik kısmında 

ve 853/2400 hissesi kurumumuz adına kayıtlı Ġlçemiz Yeniköy Mahallesi tapu kütüğünün 109 ada 4 no.lu 
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parselde kayıtlı 563,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın 25,00 m²lik kısmında toplam 2 adet yeni su 

kuyusu açılabilmesi için, söz konusu alanların ĠZSU adına tahsis edilmesi talep edilmektedir. 

 

 Mülkiyeti Bergama Belediyesi'ne ait Ġlçemiz Yeniköy Mahallesi tapu kütüğünün 101 ada 3 no.lu 

parselde kayıtlı 15.000,00 m² yüzölçümlü harmanyeri vasıflı taĢınmazın aĢağıda koordinatları yazılı 25,00 

m²lik kısmının ve 853/2400 hissesi kurumumuz adına kayıtlı Ġlçemiz Yeniköy Mahallesi tapu kütüğünün 

109 ada 4 no.lu parselde kayıtlı 563,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın aĢağıda koordinatları yazılı 

25,00 m²lik kısmınının yeni su kuyuları açılabilmesi için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi, 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (e) bendi gereğince, yapılan iĢaretle oylama 

sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

 

101 ADA 3 PARSEL 

 

 109 ADA 4 PARSEL 

Nokta No Y X  Nokta No Y X 

785 504293.17 4319674.10  7 504676.94 4319463.94 

K1 504292.18 4319679.00  K1 504674.00 4319459.90 

K2 504297.11 4319679.14  K2 504669.95 4319462.82 

K3 504298.17 4319673.97  K3 504672.89 4319466.87 

Alan Adı Noktalar Hesap Alanı  Alan Adı Noktalar Hesap Alanı 

KUYU K1,K2,K3,785,K1 25.00  KUYU K3,7,K1,K2,K3 25.00 

   

02.05.2019 19/61 

  

 KardeĢ ġehirlerimizden olan Asenovgrad Belediyesi tarafından bu yıl 10-12 Mayıs 2019 

tarihinde düzenlenecek olan Mayıs Ayı ve ġehir Günü kutlamalarına Bergama Belediyesi davet edilmiĢtir. 

 

 10-12 Mayıs 2019 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Asenovgrad kentinde düzenlenecek olan 

Mayıs Ayı ve ġehir Günü Kutlamalarına Belediyemizce katılımın sağlanması, söz konusu fuara katılmak 

üzere Belediyemiz meclis üyelerinden Serkan Sadettin BÖLÜKOĞLU, Nezih ÖZUYAR, Osman Selim 

TOK ve Sercan AKMAN‟ın belirlenmeleri; Belediyemiz personeli Ģoför YaĢar DERĠ'nin görevli olarak 

katılması; söz konusu etkinliğe katılacak kiĢilerin ulaĢım ve diğer giderlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde 

Belediyemiz bütçesinden karĢılanması, iĢaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul 

edildi.   

 

02.05.2019 19/62 

 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 64'üncü maddesi ile Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği'nin 40'ıncı maddesi gereğince Encümence tetkik edilerek karara bağlanmıĢ bulunan 

Belediyemizin 2018 mali yılına ait kesin hesap cetvellerinin tamamen ilgili mevzuat hükümlerine uygun 

olarak düzenlendiği anlaĢıldığından, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 64'üncü maddesi gereğince 

ONANMASI, yapılan iĢaretle oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.   

 

02.05.2019 19/63 

 

 Belediyemizin de paydaĢı olduğu, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Ġzmir Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü ve DE Sürdürülebilir Enerji ve ĠnĢaat San. Tic. Ltd. ġti. konsorsiyumu ile yürütülen 

RURITAGE projesi kapsamında, 27-30 Mayıs 2019 tarihleri arasında Yunanistan'ın Girit Adası‟nda 

gerçekleĢtirilecek olan 2. Uluslararası RURITAGE Atölyesi‟ne katılmak üzere; yolculuk, konaklama ve 

günlük harcırah giderlerinin proje ortaklarından DE Sürdürülebilir Enerji ve ĠnĢaat San. Tic. Ltd. ġti. 

tarafından karĢılanmak üzere Belediyemiz personellerinden Arkeolog Bülent TÜRKMEN'in  

görevlendirilmesi, yapılan iĢaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.   

 

02.05.2019 19/64 

 

 Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‟nün 29.04.2019 tarihli, 1583 sayılı Yol Boyu Ticaret 

Kullanımı (958-4) konulu yazısının incelenmek üzere Ġmar Komisyonu'na havalesi, yapılan iĢaretle 

oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.   

 

 


