
  

 

T.C. 

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI 

GÜNDEM 

 

 

 

TOPLANTI GÜNÜ                 :  4 Aralık 2019 Çarşamba 

TOPLANTI SAATİ                    :  14.00 

TOPLANTI YERİ                      :  Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR  

TOPLANTI NO                          :  13    

            

 
       1-    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince 2020 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harç    

ücretlerinin görüşülmesi. 

 

       2-   2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince 2020 yılında uygulanacak olan Ücret ve Tarifelerin 

görüşülmesi.   

     

       3- Şehir içi özel halk otobüslerinde uygulanacak olan üniversite öğrenci tarifesi ücretinin belirlenmesi 

hususunun görüşülmesi. 

 

4-   06.11.2019  tarih ve 2019/149 sayılı meclis kararı ile, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, 33001 

Sokakta bulunan parka, “Salih Urhan Parkı” isminin verilmesi hususunda çalışma yapmak üzere 

görevlendirilen komisyonun çalışmalarının değerlendirilmesi.    

 

5-  06.11.2019 tarih ve 2019/156 sayılı meclis kararı ile, İlimiz Konak Mahallesinde bulunan 

“Güzelleştirme Caddesi” ve “Güzelleştirme Parkı”nın, merhum Alparslan TÜRKEŞ anısına 

“Alparslan Türkeş Caddesi” ve “Alparslan Türkeş Parkı” olarak adlandırılması hususlarında çalışma 

yapmak üzere görevlendirilen komisyonun çalışmalarının değerlendirilmesi.    

 

6-  06.11.2019  tarih ve 2019/157 sayılı meclis kararı ile, İlimiz Konak Mahallesine bağlı “Güzelleştirme 

Caddesi”nin isminin “Alparslan Türkeş Caddesi” olarak, “Güzelleştirme Parkı”nın isminin 

“Alparslan Türkeş Parkı” olarak ve “Adliye Caddesi”nin isminin “Profesör Doktor Necmettin 

Erbakan Caddesi” olarak değiştirilmesi hususlarında çalışma yapmak üzere görevlendirilen 

komisyonun çalışmalarının değerlendirilmesi.    

 

 7-   İlgili mevzuatlar gereğince, Belediyemiz sınırları içerisindeki yapılarda, asansörlerin kontrolleri için 

A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi 

hususunun görüşülmesi.       

 

  8-  07.08.2019 tarih ve 2019/107 sayılı meclis kararı ile Belediyemiz stratejik planında yer alan ve 

2019-2020 yıllarını kapsayan performans programındaki; yolların iyileştirilmesi, yeni yolların 

açılması ve asfaltlanması için bitüm malzemesi alımında kullanılmak üzere, kamu ve özel 

bankalardan 4.000.000,00 (dört milyon) TL kredi alınmasına ve protokol yapmak üzere Belediye 

Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesine karar verilmiş olup; 2464 Sayılı Belediye 

Gelirleri Kanununda bahsi geçen Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin, çekilecek kredinin 

teminatını oluşturması amacıyla, ilgili kamu veya özel bankaya alacağın temliki için teminat olarak 

verilmesi konusunda Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi hususunun 

görüşülmesi. 

 

  9- Kurumumuzun BURYEM Burdur Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde 304,07 pay adedi karşılığı 

7.601,65 TL nakdi sermayesi bulunmakta olup, adı geçen şirketteki hissemizin 5393 Sayılı Belediye 

Kanununun 18.maddesine istinaden satılması ve Belediye muhasebe kayıtlarımızda 0,75 TL ortaklık 

payı bulunan ve 1985 yılında kapatılan BURTRAK Burdur Traktör ve Önyükleyici Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.’ye ait payın da kayıtlarımızdan çıkarılması hususlarının görüşülmesi.   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


