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BERGAMA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.09.2019 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN 

TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

KARAR 

TARİHİ 

KARAR 

NO 
KARAR ÖZETİ 

  
 Belediye Meclisi’nin 01.08.2019 tarihli Ağustos ayı olağan meclis toplantısına ait tutanaklar 14 

çekimser oya karşılık 16 kabul oyla, oy çokluğuyla kabul edildi. 

05.09.2019 19/90 

 

 Gündemin 3. maddesi: Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 18.07.2019 tarihli, 213 sayılı 

Sulh Protokolü konusunun incelendiğine dair Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan 

oluşan ortak komisyonun 06.08.2019 tarihli raporunda: 

 

 “Komisyonumuz 06.08.2019 tarihinde saat 14.30’da Hukuk Komisyon başkanı Memduh 

ÇOBAN, üyeler Mehmet BALCI, Hüseyin COŞKUN ve Ekrem TOPRAK ile Plan ve Bütçe Komisyonu 

başkanı Yusuf BURCU, üyeler Sercan AKMAN, Serkan Sadettin BÖLÜKOĞLU, Osman Selim TOK ve 

Reyhan ÜÇÜNCÜ’nün katılımıyla toplandı. 

 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18-h maddesinde; “Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve 

miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve 

feragate karar vermek.” belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. 

 Sulh protokolünün konusunu oluşturan Bergama 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/1 Hakem 

sayılı dosyasında davacı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 97. maddesi kapsamında müze giriş yeri ücretlerinin %5’inin 

belediye katkı payı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ödenmesi gerekirken sehven Belediyemize 

ödendiğinden bahisle bu şekilde yersiz ödenen 183.413,92-TL ve işlemiş faizinin tahsili için dava ikame 

ettiği, konuyla ilgili Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü arasında yapılan 

yazışmalar neticesinde davaya konu 183.413,92-TL’nin 177.411,00-TL’sinin Belediyemiz kayıtlarına 

girdiğinin teyit edildiği,6.002,92-TL’nin ise Belediyemiz ile ilgisi bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 97. maddesinde tanımlanan katkı payı 

büyükşehir belediyesi statüsündeki illerde büyükşehir belediyesine ödeneceği tartışmasız olup 

Belediyemize sehven ödenen 177.411,00-TL’nin davacı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi 

Merkez Müdürlüğü’ne iadesi gerekmektedir. 

 Bu itibarla dava dosyasında aleyhe karar çıkma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olması, aleyhe 

karar çıkması halinde hükmolunacak karşı vekalet ücretinin uyuşmazlığın sulh ile çözümlenmesi 

durumuna göre iki kat miktara karşılık gelmesi ve aleyhe çıkacak kararın icrai işleme konu edilebilmesi, 

geçen süre içerisinde davaya konu bedele ilave faiz işleyeceği hususları karşısında Bergama 1. Asliye 

Hukuk Mahkemesi 2018/1 Hakem sayılı dosyasında davaya konu 177.411,00-TL ve fer’ileri üzerinden 

taslak protokol doğrultusunda sulh olunmasının belediyemiz menfaatine uygun olduğuna oybirliğiyle 

karar verildi. 

 Meclisin bilgisine arz olunur” 

 

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

 

 Yukarıda metni yazılı Komisyon raporu aynen uygun bulunarak, Bergama Belediyesi ve davacı 

Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan 

aşağıda metni yazılı taslak protokolün uygun olduğu; Bergama 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/1 

Hakem sayılı dosyasında davaya konu 177.411,00-TL (YüzyetmişyedibindörtyüzonbirTürklirası) ve 

fer’ileri üzerinden taslak protokol doğrultusunda sulh olunması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. 

maddesini (h) bendi gereğince yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

 

TASLAK PROTOKOL 

 

Madde 1-Taraflar 

İşbu protokolün tarafları TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü  

(bundan sonra kısaca DÖSİMM olarak anılacaktır) ile Bergama Belediye Başkanlığı (bundan sonra kısaca 

belediye olarak anılacaktır) dır. 

 

Madde 2- Amaç 

İşbu protokolün amacı Bergama 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/1 Hakem sayılı dosyasına konu 

edilmiş olan uyuşmazlığın sulh yoluyla giderilmesidir. 

 

Madde 3- Protokol Esasları 
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DÖSİMM tarafından tahsil edilen müze giriş ücretleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 

97. Maddesi gereğince belediye hesabına ödenmekte iken 31.03.2014 tarihinden sonra 6360 sayılı yasanın 

yürürlüğü girmesi ile bahsi geçen ödemenin muhatabı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmuştur. 

 

DÖSİM tarafından söz konusu hukuki değişiklik sehven atlanarak bu tarihten sonra da ödemeler belediye 

hesabına yapılmıştır. Sehven yapılan ödemenin iadesi hususu DÖSİMM tarafından Bergama 1. Asliye 

Hukuk Mahkemesinin 2018/1 Hakem sayılı dosyasında dava konusu edilmiştir. 

 

DÖSİMM tarafından söz konusu alacak bahsi geçen Mahkeme dosyasında her ne kadar 183.413,92 TL. 

olarak talep edilmiş ise de geri ödeme talebine konu edilen 30.04.2015 tarih ve 6.002,92 TL. lik ödemenin 

belediye ile ilişkisi olmadığı konusunda taraflar mutabakata varmıştır.  

 

Neticeten DÖSİMM tarafından sehven belediyeye ödenen ve belediyeden iadesi talep edilen asıl alacak 

tutarı 177.411,00 TL. dir. 

 

DÖSİMM, belediyeye ödenmediği konusunda mutabakata varılan 30.04.2015 tarih ve 6.002,92 TL. lik 

talebinden ve ferilerinden feragat etmeyi kabul ve taahhüt eder.  

 

Belediye 177.411,00 TL. yi işlemiş faizi ve Avukatlık Asgari Ücret tarifesi madde 6 dikkate alınarak 

doğacak avukatlık ücretini işbu protokol ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ödeme, işbu protokolün 

yürürlüğe girmesinden itibaren takip eden ayın 25 inde başlayan 6 eşit aylık taksit şeklinde yapılacaktır. 

 

DÖSİMM tarafından feragat edilen 6.002,92 TL. lik bedele ilişkin belediye lehine doğacak avukatlık 

ücreti son ödemeden mahsup edilecektir. 

 

Taraflar birbirlerinden belirtilenler dışında bir hak ve alacak talepleri olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

Taraflar protokolün yürürlüğe girmesi ile takip eden ilk duruşmaya kadar Mahkeme dosyasına 

kabul/feragate ilişkin beyanda bulunmayı kabul ve taahhüt eder. 

 

Madde 4- Yürürlük 

İş bu protokol Bergama Belediye Meclisi tarafından onaylanmasının ardından taraflarca imzalanması ile 

yürürlüğe girer. 

 

Madde 5- Uyuşmazlıklarda Yetki 

İşbu protokol sebebiyle taraflar arasında doğabilecek muhtemel ihtilaflar bakımından Bergama İcra 

Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir. 

 

İşbu protokol  2 nüshadan ibaret olup tarafların karşılıklı kabul, beyan ve taahhütleri doğrultusunda 

……….. tarihinde imzalanmıştır.   

 

05.09.2019 19/91 

 

            Gündemin 4. maddesi: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.07.2019 tarihli, 2664 

sayılı S.S. Örnek Mavikent Sahil Arsa Konut Yapı Kooperatifi Trafo Yeri İmar Planı Değişikliği 

konusunun incelendiğine dair İmar Komisyonu’nun 07.08.2019 tarihli raporunda: 

 

             “Komisyonumuz; Başkan Ayşegül ALTUĞ, Üyeler Halil PEHLİVAN, Ali BOR ve Emel ÜRPER 

’in katılımıyla 07.08.2019 Çarşamba günü saat 10.00’da Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda 

yapılan toplantıda 01.08.2019 tarihli meclis toplantısında İmar Komisyonu’na havale edilen S.S.Örnek 

Mavikent Sahil Arsa Konut Yapı Kooperatifi Trafo Yeri İmar Planı Değişikliği konusu görüşülmüştür.  

            S.S. Örnek Mavikent Sahil Arsa Konut Yapı Kooperatifi' nin 21.05.2019 tarih 8116 sayılı 

dilekçesi ile elektrik altyapısı için, sunulan dosyada belirtilen yerde "Trafo Alanı" belirlenmesi hususunda 

İmar Planı Değişikliğinin yapılabilmesi için GDZ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne görüş sorulmuştur. 

Söz konusu kurumun 18.06.2019 tarih 46963 sayılı yazısında sunulan İmar Planı Değişikliği uygun 

bulunmuştur. 

            25M-1B Paftada Örnek Mavikent Sahil Arsa Konut Yapı Kooperatifi Mevzii İmar Planı Paftasında 

Yeşil Alan içerisinde değerlendirilmiş olan 1/1000 Ölçekli Trafo Alanı Uygulama İmar Planı 

Değişikliğinin uygun olduğu kanaatine oy birliği ile varılmıştır.    

Meclisin bilgilerine arz olunur” 

 

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

 

            Yukarıda metni yazılı İmar Komisyonu raporu aynen uygun bulunarak, İlçemiz Zeytindağ 
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Mahallesi 25M-1B paftada, S.S. Örnek Mavikent Sahil Arsa Konut Yapı Kooperatifi’ne ait alanda, trafo 

alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin uygun olduğu, 

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanması, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu’nun 7/b maddesine istinaden onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi, 

işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

 

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

Meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir) 

05.09.2019 19/92 

 

 Gündemin 5. maddesi: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.07.2019 tarihli, 2714 

sayılı Mahalle İsim Değişikliği konusunun incelendiğine dair Hukuk Komisyonu’nun 06.08.2019 tarihli 

raporunda: 

 

 “Komisyonumuz 06.08.2019 tarihinde saat 14.00’da komisyon başkanı Memduh ÇOBAN ile 

üyeler Mehmet BALCI, Hüseyin COŞKUN, Mahmut SAĞLIK ve Ekrem TOPRAK’ın katılımıyla 

toplandı. 

 Belediye Meclisimizin 01.08.2019 tarihli toplantısında gündeme alınan belediyemiz İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.07.2019 tarih ve 2714 sayılı “Mahalle İsim Değişikliği” konulu yazısı 

komisyonumuza havale edilmiş olmakla bahsi geçen yazı ve ekleri komisyonumuzca incelendi. 

 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9.maddesinde; “Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, 

kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin 

kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur” hükmü yer almakta olup 18-n maddesinde ise 

“Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, 

birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, 

flama ve benzerlerini kabul etmek” belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. 

 İlgili mevzuat hükümlerinin komisyon gündem maddesi ile birlikte değerlendirilmesinden makul 

bir gerekçeye dayanması halinde belediye meclisince mahalle isimlerinde değişikliği gidilebileceği 

anlaşılmaktadır. 

 Talep sahibi mahalle muhtarı tarafından talebe dayanak olarak mahallesine ilişkin resmi 

kayıtlarda geçen “Kapıkaya” isminin karışıklığa neden olduğu belirtildiğinden, mahallenin çoğunlukla 

“Kapukaya” olarak tanındığı ve yöre halkı tarafından ”Kapukaya” şeklindeki kullanımın yaygın olduğu 

bilindiğinden ve “Kapukaya” şeklinde yapılacak değişikliğin kullanım ve resmiyet arasında yeknesaklığı 

sağlayacağı kanaati oluştuğundan makul gerekçeye dayanan talebin uygun olduğuna oybirliğiyle karar 

verildi. 

 Meclisin bilgisine arz olunur” 

 

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

 

 Yukarıda metni yazılı Hukuk Komisyonu raporu aynen uygun bulunarak, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 9. maddesi ve 18. maddesinin  (n)  bendi gereğince “Kapıkaya Mahallesi”nin isminin 

“Kapukaya Mahallesi” olarak değiştirilmesi, işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle 

kabul edildi.   

 

05.09.2019 19/93 

 Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16.08.2019 tarihli, 1409 sayılı Tarife 

Belirlenmesi konulu yazısının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi, yapılan işaretle 

oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.   

05.09.2019 19/94 

 Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.08.2019 tarihli, 2901 sayılı Yol Güzergahları 

Üzerindeki Otopark Ücretlerinin Değiştirilmesi konulu yazısının incelenmek üzere Plan ve Bütçe 

Komisyonu'na havalesi, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.   

05.09.2019 19/95 

 Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 22.08.2019 tarihli, 126 sayılı Evsel Katı Atık 

Taşıma Bedeli Belirlenmesi konulu yazısının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi, 

yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

05.09.2019 19/96 

 Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.08.2019 tarihli, 3006 sayılı Ören Yeri Otopark 

Ücretlerinin Değiştirilmesi konulu yazısının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi, 

yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.   
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05.09.2019 19/97 

 

 Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 05.09.2019 tarihli, 271 sayılı Tarife 

Belirlenmesi konulu yazısının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi, yapılan işaretle 

oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

 

 Belediye Başkanı Hakan KOŞTU oturuma 20 dakika ara vermiştir.     

05.09.2019 19/98 

 

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16.08.2019 tarihli, 1409 sayılı Tarife 

Belirlenmesi konulu yazısının incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 05.09.2019 tarihli 

raporunda: 

 

“Plan ve Bütçe Komisyonu 05.09.2019 günü saat 14:00'de toplanan Meclis gündeminin                

6. maddesini görüşmek üzere Yusuf BURCU’nun başkanlığında üyeler Serkan Sadettin BÖLÜKOĞLU, 

Osman Selim TOK ve Reyhan ÜÇÜNCÜ’nün iştirakiyle Belediyemiz Encümen toplantı salonunda 

toplandı. 

Komisyon 05.09.2019 tarihli Meclis toplantısında gündemin 6.maddesi gereğince Emlak ve 

İstimlak Müdürlüğü’nün 16.08.2019 tarih ve 1409 sayılı yazısına istinaden;  

Mülkiyeti Kurumumuza ait Bahçelievler Mah. 1400 Ada 5 Parselde bulunan bir açık ve bir kapalı 

tenis kortu kullanımı hizmet karşılığı ile ilgili olarak aşağıda belirtilen miktarların alınmasının uygun 

olduğu,  

Tenis Kortu kullanım ücreti 

Günlük kullanım;  

Gündüz kullanılması halinde saati 20,00 

Gece kullanılması halinde saati 25,00 

Abonelik Hizmeti (Haftada 2 gün, Ayda 8 saat olmak üzere) 100,00 

Kendi hocası ile çalışan öğrenci için saati 40,00 

NOT: Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir. 

 

oy birliği ile kabul etmiştir. 

Sayın Meclisin bilgilerine sunulur” 

 

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

 

Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyonu raporu aynen uygun bulunarak, Mülkiyeti 

Kurumumuza ait Bahçelievler Mahallesi 1400 ada 5 parselde bulunan bir açık ve bir kapalı tenis kortu 

kullanımı hizmet karşılığı olarak aşağıdaki tabloda gösterilen miktarların belirlenmesi ve Belediye 

Meclisi’nin 23.10.2018 tarih ve 18/103 sayılı kararıyla kabul edilen Belediyemiz 2019 yılı tarife cetveline 

eklenmesi, işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

 

Tenis Kortu kullanım ücreti (TL) 

Günlük kullanım;  

Gündüz kullanılması halinde saati 20,00 

Gece kullanılması halinde saati 25,00 

Abonelik Hizmeti (Haftada 2 gün, Ayda 8 saat olmak üzere) 100,00 

Kendi hocası ile çalışan öğrenci için saati 40,00 

NOT: Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir. 

   

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

Meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir) 
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05.09.2019 19/99 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.08.2019 tarihli, 2901 sayılı Yol Güzergahları 

Üzerindeki Otopark Ücretlerinin Değiştirilmesi konulu yazısının incelendiğine dair Plan ve Bütçe 

Komisyonu’nun 05.09.2019 tarihli raporunda: 

 

“Plan ve Bütçe Komisyonu 05.09.2019 günü saat 14:00'de toplanan Meclis gündeminin 7. 

maddesinin görüşmek üzere Yusuf BURCU’nun başkanlığında üyeler Serkan Sadettin BÖLÜKOĞLU, 

Osman Selim TOK ve Reyhan ÜÇÜNCÜ’nün iştirakiyle Belediyemiz Encümen toplantı salonunda 

toplandı. 

 Komisyon 05.09.2019 tarihli Meclis toplantısında gündemin 8. maddesi gereğince Mali 

Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.08.2019 tarih ve 2901 sayılı yazısına istinaden; 

  Bergama Belediye Meclisinin 23.10.2018 tarih ve 18/103 sayılı kararıyla kabul edilen 2019 yılı 

ücret tarifeler listesinin 1. bölümünde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü ücret tarifesi başlıklı 

9.maddenin (b) fıkrasında belirtilen yol güzergahları üzerinde bulunan otopark ücretleri ile ilgili olarak 

aşağıda belirtilen miktarların alınarak güncellenmesinin uygun olduğu,   

 

9-b) Yol güzergahları oto parklarda  

* 15 dakikaya kadar ücretsiz.  

* 1 saati  3,50 TL. 

* 1 saatten sonra her saat  5,00 TL. 

NOT: Yukarıdaki ücretlere KDV dahil değildir. 

 

 oy birliği ile kabul etmiştir. 

Sayın Meclisin bilgilerine sunulur” 

 

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

 

Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyonu raporu aynen uygun bulunarak, Bergama 

Belediye Meclisinin 23.10.2018 tarih ve 18/103 sayılı kararıyla kabul edilen 2019 yılı ücret tarifeler 

listesinin 1. bölümünde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü ücret tarifesi başlıklı 9. maddenin (b) 

fıkrasında belirtilen yol güzergahları üzerinde bulunan otopark ücretlerinin aşağıda belirtildiği şekilde 

güncellenmesi, işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

 

9-b) Yol güzergahları oto parklarda  

* 15 dakikaya kadar ücretsiz.  

* 1 saati  3,50 TL. 

* 1 saatten sonra her saat  5,00 TL. 

NOT: Yukarıdaki ücretlere KDV dahil değildir. 

   

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

Meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir) 

 

05.09.2019 19/100 

 

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 22.08.2019 tarihli, 126 sayılı Evsel Katı Atık 

Taşıma Bedeli Belirlenmesi konulu yazısının incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 

05.09.2019 tarihli raporunda: 

 

“Plan ve Bütçe Komisyonu 05.09.2019 günü saat 14:00'de toplanan Meclis gündeminin                

8. maddesini görüşmek üzere Yusuf BURCU’nun başkanlığında üyeler Serkan Sadettin BÖLÜKOĞLU, 

Osman Selim TOK ve Reyhan ÜÇÜNCÜ’nün iştirakiyle Belediyemiz Encümen toplantı salonunda 

toplandı. 

 Komisyon 05.09.2019 tarihli Meclis toplantısında gündemin 8. maddesi gereğince Temizlik İşleri 

Müdürlüğü’nün 22.08.2019 tarih ve 126 sayılı yazısına istinaden;  

  Bergama Belediye Meclisinin 23.10.2018 tarih ve 18/103 sayılı kararıyla kabul edilen 2019 yılı 
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ücret tarifeler listesinin 6. bölümünde yer alan Temizlik İşleri Müdürlüğü ücret tarifesi başlıklı 

33.maddeye Özel fabrika ve işyerlerine ait çöp ve malzeme alımı bedeli  ve 34.maddeye özel olarak 

çalıştırılan et ve sucuk imalathanelerinden kemik ve sakatat alım bedeli ile ilgili olarak aşağıda belirtilen 

miktarların alınmasının uygun olduğu,   

 

33) Özel fabrika ve işyerlerine ait çöp ve molozların özel olarak alım bedeli 150,00 TL. 

34) Özel olarak çalıştırılan et ve sucuk imalathanelerinden kemik ve sakatat 

ürünlerinin alınması her bir sefer için  
100,00 TL. 

NOT: Yukarıdaki ücretlere KDV dahil değildir.  

Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinin uzaklığına bağlı olarak her 5 km. için 

1 Litre motorin bedeli tarifeye ek olarak alınacaktır. 

NOT: Yukarıdaki ücrete KDV dahildir. 

 

 oy birliği ile kabul etmiştir. 

 Sayın Meclisin bilgilerine sunulur.” 

 

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

 

Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyonu raporu aynen uygun bulunarak, Bergama 

Belediye Meclisinin 23.10.2018 tarih ve 18/103 sayılı kararıyla kabul edilen 2019 yılı ücret tarifeler 

listesinin 6. bölümünde yer alan Temizlik İşleri Müdürlüğü ücret tarifesine, 33. ve 34. madde olarak 

aşağıdaki tabloda gösterilen miktarların belirlenmesi ve 2019 yılı ücret tarifesine eklenmesi, işaretle 

yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

 

33) Özel fabrika ve işyerlerine ait çöp ve molozların özel olarak alım bedeli 150,00 TL. 

34) Özel olarak çalıştırılan et ve sucuk imalathanelerinden kemik ve sakatat 

ürünlerinin alınması her bir sefer için  
100,00 TL. 

NOT: Yukarıdaki ücretlere KDV dahil değildir.  

Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinin uzaklığına bağlı olarak her 5 km. için 

1 Litre motorin bedeli tarifeye ek olarak alınacaktır. 

NOT: Yukarıdaki ücrete KDV dahildir. 

   

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

Meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir) 

05.09.2019 19/101 

 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.08.2019 tarihli, 3006 sayılı Ören Yeri Otopark 

Ücretlerinin Değiştirilmesi konulu yazısının incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 05.09.2019 

tarihli raporunda: 

 

“Plan ve Bütçe Komisyonu 05.09.2019 günü saat 14:00'de toplanan Meclis gündeminin                

9. maddesini görüşmek üzere  Yusuf BURCU’nun başkanlığında üyeler Serkan Sadettin BÖLÜKOĞLU, 

Osman Selim TOK ve Reyhan ÜÇÜNCÜ’nün iştirakiyle Belediyemiz Encümen toplantı salonunda 

toplandı. 

 Komisyon 05.09.2019 tarihli Meclis toplantısında gündemin 9. maddesi gereğince Mali 

Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.08.2019 tarih ve 3006 sayılı yazısına istinaden;  

 Bergama Belediye Meclisi’nin 23.10.2018 tarih ve 18/103 sayılı kararıyla kabul edilen 2019 yılı 

ücret tarifeler listesinin 1. bölümünde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü ücret tarifesi başlıklı 9. 

maddenin (a) fıkrasında belirtilen Akropol, Asklepion ve Bazalika ören yerlerinde bulunan otopark 

ücretleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen miktarların alınarak güncellenmesinin uygun olduğu,   

 

 9-a) Akropol, Asklepion ve Bazalika ören yerleri oto parklarında  

* Otobüslerden 55,00 TL. 

* Minibüslerden 45,00 TL. 

* Taksilerden 8,00 TL. 

* Özel otolardan 7,00 TL. 
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NOT: Yukarıdaki ücretlere KDV dahil değildir. 

          

 oy birliği ile kabul etmiştir. 

 Sayın Meclisin bilgilerine sunulur” 

 

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

 

Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyonu raporu aynen uygun bulunarak, Bergama 

Belediye Meclisinin 23.10.2018 tarih ve 18/103 sayılı kararıyla kabul edilen 2019 yılı ücret tarifeler 

listesinin 1. bölümünde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü ücret tarifesi başlıklı 9. maddenin (a) 

fıkrasında belirtilen Akropol, Asklepion ve Bazalika ören yerlerinde bulunan otopark ücretlerinin aşağıda 

belirtildiği şekilde güncellenmesi, işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

 

9-a) Akropol, Asklepion ve Bazalika ören yerleri oto parklarında  

* Otobüslerden 55,00 TL. 

* Minibüslerden 45,00 TL. 

* Taksilerden 8,00 TL. 

* Özel otolardan 7,00 TL. 

NOT: Yukarıdaki ücretlere KDV dahil değildir. 

   

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

Meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir) 

05.09.2019 19/102 

 Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 05.09.2019 tarihli, 271 sayılı Tarife 

Belirlenmesi konulu yazısının incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 05.09.2019 tarihli 

raporunda: 

 

“Plan ve Bütçe Komisyonu 05.09.2019 günü saat 14:00'de toplanan Meclis gündeminde 

Başkanlık Makamı tarafından gündeme alınan Yaşam Boyu Eğitim Merkezinde verilen kurslarla ilgili 

kurs ücretlerinin yeniden güncellenmesi konusunu görüşmek üzere Yusuf BURCU’nun başkanlığında 

üyeler Serkan Sadettin BÖLÜKOĞLU, Osman Selim TOK ve Reyhan ÜÇÜNCÜ’nün iştirakiyle 

Belediyemiz Encümen toplantı salonunda toplandı. 

 Komisyon 05.09.2019 tarihli Meclis toplantısında Başkanlık Makamı tarafından gündeme alınan 

konuya istinaden;  

 Bergama Belediye Meclisinin 23.10.2018 tarih ve 18/103 sayılı kararıyla kabul edilen 2019 yılı 

ücret tarifeler listesinin 9. bölümünde yer alan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ücret tarifesi başlıklı 1. 

maddede belirtilen enstrüman kursları, nota solfej kursları ve yoga kursuna katılım bedeli 150,00 TL. 

olarak alınmasına, ilgili birim Müdürlüğünün gerçekleştirmiş olduğu diğer kurslardan herhangi bir ücret 

alınmamasının uygun olduğu   

 oy birliği ile kabul etmiştir. 

Sayın Meclisin bilgilerine sunulur” 

 

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

 

Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyonu raporu aynen uygun bulunarak, Bergama 

Belediye Meclisinin 23.10.2018 tarih ve 18/103 sayılı kararıyla kabul edilen 2019 yılı ücret tarifeler 

listesinin 9. bölümünde yer alan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ücret tarifesi başlıklı 1. maddede 

belirtilen enstrüman kursları ve nota solfej kurslarının katılım bedelinin 150,00 (Yüzelli) TL olarak 

güncellenmesi; yoga kursu katılım bedelinin 150,00 (Yüzelli) TL olarak belirlenmesi; Sosyal Yardım 

İşleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirmiş olduğu diğer kurslardan herhangi bir ücret alınmaması, işaretle 

yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.   

 

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

Meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir) 

05.09.2019 19/103 

Belediyemiz Meclisinin 07.02.2019 tarihli ve 19/15 sayılı kararı ile İlçemiz Yortanlı 

Mahallesi’nde yapılacak kadastro yenileme çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi olarak belirlenen . 

. . . . . . . .74 T.C kimlik no.lu Yusuf ASLAN’ın ve İlçemiz Çeltikçi Mahallesinde yapılacak kadastro 

yenileme çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi olarak belirlenen . . . . . . . . 86 T.C kimlik no.lu 

Hasan KOZ’un muhtar olması nedeniyle; 
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 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 22/a maddesi gereğince, İlçemiz Yortanlı ve Çeltikçi 

Mahallesi'nde yapılacak kadastro yenileme çalışmalarında görev yapmak üzere, Yusuf ASLAN ve Hasan 

KOZ’un yerine, aşağıda isimleri belirtilen kişilerin, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 3. maddesi 

gereğince bilirkişi seçilmesi, işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

 

YORTANLI MAHALLESİ KADASTRO ÇALIŞMALARINDA GÖREV YAPACAK BİLİRKİŞİ 

SIRA 
NO T.C.KİMLİK NO ADI SOYADI BABA ADI DOĞUM TARİHİ 

1 . . . . . . . . . 92 Ali GEDİK Yusuf 06.08.1953 
 

ÇELTİKÇİ MAHALLESİ KADASTRO ÇALIŞMALARINDA GÖREV YAPACAK BİLİRKİŞİ 

SIRA 
NO T.C.KİMLİK NO ADI SOYADI BABA ADI DOĞUM TARİHİ 

1 . . . . . . . . . 86 Halil İbrahim ÖZCAN Emin 01.07.1954 
   

 

05.09.2019 19/104 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Emlak ve 

İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nün 23.08.2019 tarih ve 81134235-

756.01/61854 sayılı yazısı ile mülkiyeti kurumumuza ait İlçemiz Gaylan Mahallesi tapu kütüğünün 113 

ada 15 no.lu parselde kayıtlı 1.829,94 m² yüzölçümlü palamutlu tarla vasıflı taşınmazın 600,00 m²lik 

kısmında ve mülkiyeti kurumumuza ait İlçemiz Karalar Mahallesi tapu kütüğünün 123 ada 30 no.lu 

parselde kayıtlı 13.229,13 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın 900,00 m²lik kısmında paket arıtma 

tesisleri yapılabilmesi için, söz konusu alanların İZSU adına tahsis edilmesi talep edilmektedir. 

 

 Mülkiyeti Bergama Belediyesi'ne ait İlçemiz Gaylan Mahallesi tapu kütüğünün 113 ada 15 no.lu 

parselde kayıtlı 1.829,94 m² yüzölçümlü palamutlu tarla vasıflı taşınmazın aşağıda koordinatları yazılı 

600,00 m²lik kısmının ve Mülkiyeti Bergama Belediyesi'ne ait İlçemiz Karalar Mahallesi tapu kütüğünün 

123 ada 30 no.lu parselde kayıtlı 13.229,13 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın aşağıda koordinatları 

yazılı 900,00 m²lik kısmının paket arıtma tesisleri yapılabilmesi için, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 15 yıl 

süre ile tahsis edilmesi; gerektiğinde süre uzatımının Belediye Meclisi’nde ayrıca değerlendirilmesi, 5393 

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

mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

 

GAYLAN MAHALLESİ 113 ADA 15 

PARSEL 

 KARALAR MAHALLESİ 123 ADA 30 

PARSEL 

Nokta No Y X  Nokta No Y X 

224 516935.40 4323602.01  1230077 528191.05 4352942.12 

238 516914.14 4323616.59  T2 528184.05 4352971.29 

T1 516907.14 4323594.90  T1 528154.88 4352964.29 

T3 516939.28 4323597.79  T3 528161.88 4352935.12 

229 516926.88 4323608.31  Noktalar Hesap Alanı 

243 516911.07 4323605.70  77, T1, T2, T3 900.00 

T2 516927.74 4323581.51     

Noktalar Hesap Alanı     

224, 229, 238, 243, T1, 

T2, T3 
600.00 

 
   

 

05.09.2019 19/105 

 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.08.2019 tarihli, 2991 sayılı Avunduk 

Mahallesi 134 Ada 3 Parsel konulu yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonu'na havalesi, yapılan 

işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.   

 

05.09.2019 19/106 

 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.08.2019 tarihli, 2995 sayılı İslamsaray 

Mahallesi 930 Sokak İsim Değişikliği konulu yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonu ve Hukuk 

Komisyonu’ndan oluşan ortak komisyona havalesi, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy 

birliğiyle kabul edildi.   
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05.09.2019 19/107 

  

 14-17 yaş arası sporcu gençler için organize edilen ve Krems (Avusturya), Sittard-Geleen 

(Hollanda), Böblingen (Almanya), Glenrothes (İskoçya), Pontoise (Fransa), Alba (İtalya) şehirlerinin 

katılımıyla, 11-15 Temmuz 2020 tarihleri arasında Fransa’nın Pontoise kentinde düzenlenecek olan 16. 

Kardeş Şehir Olimpiyatları’na Belediyemizce katılımın sağlanması, yapılan işaretle oylama sonucunda 

mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.   

 

05.09.2019 19/108 

  

 İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Nezih ÖZUYAR tarafından önerilerek gündeme alınan, 

05.09.2019 tarihli, UNESCO 2017-2021 Eylem Planındaki Bazı Hedeflerin ve Bunlara Ait Eylem 

Planlarının Görüşülmesi konulu önergenin incelenmek üzere UNESCO ve Avrupa Birliği Komisyonu’na 

havalesi, yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

 

 


