BERGAMA BELEDİYE MECLİSİNİN 07.01.2014 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN TOPLANTISINDA
ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
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19 oy alarak Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmiştir.

İlçemiz Bahçelievler Mahallesi 1313 ada 5 nolu parselde "Resmi Kurum Alanı" kullanımına
yönelik imar plan değişikliği yürürlükteki imar planında E:0.60, Hmaks : 6,50 m, ön bahçe 10.000 m,
yan bahçe 5.00 m, arka bahçe 5.00 m yapılaşma koşullarında olup, Sağlık Tesis Alanı'nda
kalmaktadır. Plan değişikliği talebinde Sağlık Tesis Alanında yer alan parseli8n Resmi Kurum Alanı
olarak değiştirilmesi ile ilgili olarak çalışmalar devam ettiğinden konunun bir sonraki meclis
toplantısında görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

İlçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi tapu kütüğünün 525 ada 47 parsel 2266 M² arsa vasıflı
taşınmaz kurumumuz adına kayıtlı olup,
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Söz konusu taşınmazını bulunduğu alanda 525 ada 6 ve 10 parselle de bulunan Ticaret
Meslek Lisesi okul binası 2012 yılında yıkılmış ve 2013 yılı bütçesinde okul binası yapımı için para
ayrıldığı ve yeniden arsa üzerinde yapılması düşünülen yerin imar durumu ile ilgili hazırlanan ifraz
folyelerine göre 3194 sayılı İmar Kanununa istinaden işlem görmesi gerektiği ve Vakıflar Genel
Müdürlüğü'ne ait 525 ada 44 parsel no.lu taşınmazdan 1095.70 M².lik kısmın okul yerinde kaldığı
Bergama Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 09.05.2013 tarih 4357 sayılı yazısında
belirtilmiştir.
İlçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi tapu kütüğünün 525 da 6-10-44 ve 47 no.lu parsellerde
3194 sayılı İmar Kanununa göre yapılacak uygulama sonucunda, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 525
ada 44 no.lu parselden ifraz olacak 1095.70 M² kısmın 5393 sayılı Belediye Kanununun
18.maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması ve satın alınan alan ile birlikte Belediyemize ait
1714,81 M² hisselerin yine aynı kanuna istinaden Ticaret Lisesi okul binası yapılmak şartı ile İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
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Belediyemiz meclisinin 19.11.2013 tarih ve 13/83 sayılı kararı ile Belediyemiz 2014 yılı
tarifeleri belirlenmiştir.
2464 sayılı kanunun 96. maddesinin b) fıkrasına göre Belediyelerin uygulayacakları Ver ve
Harçların tarifeleri Belediye Meclisleri tarafından belirlenmekteydi.
Ancak Anayasa Mahkemesinin 19.05.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2011/175
sayılı kararı ile Belediye Meclislerinin Vergi Miktarı belirleyemeyeceği gerekçesi ile2464 sayılı
kanunun 96. maddesi b) fıkrası iptal edilmiş olup, 11.06.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6487
sayılı bazı kanunlar ile 373 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması halinde
Kanunun 16. maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunun 96. maddesinin (A) fıkrası "
Bakanlar Kurulu bu kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve Harç tarifelerinin belediye
grupları itibariyle tayin ve tespit eder" şeklinde değiştirilerek daha önce Belediye meclislerince
verilmiş olan yetki Anayasaya uygun şekilde Bakanlar Kuruluna vermişti. 2014 yılında Belediyeler
tarafından tahsil edilecek Vergi ve Harç miktarlarını Bakanlar kurulu Belediye Grupları ile tespit
edecektir.
2464 sayılı kanunun 96. maddesinin (B) fıkrasının iptal edilmesi nedeniyle "Anayasanın 153.
maddesinin 3. fıkrası ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında
kanunun 66. maddesinin 3 numaralı fıkrası gereğince iptal hükmünü kararın Resmi Gazetede
yayınlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine 29.12.2011 tarihinde oy birliği ile

karar verilmişti.
2464 sayılı kanunun 2014 yılında uygulanacak Vergi ve Harç Tarifeleri 18.12.2013 tarih
28855 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği ile Meclise bilgi verildiği oy birliği ile
kabul edildi.
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5393 sayılı kanunun 20.maddesi gereğince 2014 yılı Meclis Toplantı gününün her ayın ilk
haftası içinde yapılması ve 2014 yılı Tatil Ayı olarak Haziran Ayının ilan edilmesi oy birliği ile kabul
edildi.
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5393 sayılı Belediye Yasasının 25.maddesine istinaden seçilen Denetim Komisyonuna
yardımcı olması açısından belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu personelinden ve diğer uzman
kişilerden yararlanabileceğinden bu kişilerin en çok 30(Otuz) gün süre ile en fazla bir kişinin
görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tavsiyesi ile ilk olarak 1937 yılında kutlanmaya
başlanan 77 yıldır aralıksız olarak düzenlenen ve bu yılda 78. gerçekleştirilecek olan Uluslar arası
Bergama Kermesi’nin, Moldava’nın Orhei, Bulgaristan’ın Asenovgrad, Bosna Hersek’in Sanski
Most, Romanya’nın Piatra Neamt, Yunanistan’ın Nausas, Neoperamas, Midilli, Meksika ve
Kolombiya şehirlerinden resmi delegasyon, müzik ve halk dansları topluluklarının katılımı ile 02-08
Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenmesi,
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Yine Almanya’nın Böblingen, Avusturya’nın Krems, İtalya’nın Alba, Fransa’nın Pontoise,
İskoçya’nın Gleenrothers ve Hollanda’nın Stad Geleen şehirlerinden 14-17 yaş arası gençlerin
katılımıyla 10 branşta düzenlenecek olan 14. Kardeşşehirler Olimpiyatlarının 18-22 Haziran 2014
tarihleri arasında yapılması için 5393 sayılı kanunun 74.maddesine istinaden düzenlenmesi kabul
edildi.
5393 Sayılı Kanunun 75. maddesi Belediye, Belediye Meclisinin kararı üzerine yapacağı
anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda ve aynı maddenin c-bendi;
“Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 07.06.2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar
Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirebilir. Diğer Dernek ve Vakıflar ile gerçekleştirilecek hizmet projeleri için mahallin en
büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir” denildiğinden,
5393 sayılı yasanın 14. ve 15. Maddelerinde Belediyelere verilen görevler ve yetkilerin
içerisinde mahalli ve müşterek nitelikteki her türlü faaliyet ve girişimde bulunmaya yönelik yasal
düzenlemeler ile aynı kanunun 75.maddesinin c-bendine istinaden Belediyemiz ile Bergama
Fevzipaşa Mahallesi Kültür evi Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği ile işbirliği protokolü
yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi

