
IsPARTA BELEDiyrsi 0 OCAK AYI M öznri

VE SAYISI
KARARlN T KARAR

06.01.2020-1

Tasnif Heyeti seçiıninde teklif edilen Meclis Kdtiplerinin Hacer KUTLU, Gökhan
EMİŞTEKİN 'in tasnif heyeti olarak görev yapması Meclisimizce yapılan müzakereler
sonunda oy birliğiyle seçilmişlerdir.

Tasnif Heyeti ye Seçimi

06.01.2020-2 ye)

Meclisimizce TAN

Denetim Komisyonu (5
KomiDenetiın Meclis adasyonu seçiminde Veüyelerinden y gösterilen

lan aaınad GULA 2 Jyapı gizli Hakkı YKA Aoyl Sezgin /.3oy oy
Erdal 23ELİK uKru o Gö 2KER 2Ç Raırrazan Boy Ş ğuzhan KKABALAoy avram

5J o alarak
l0.01.2020-3 32. maddesi gereğince meclis üyelerine ödenecek

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi gereğince Belediye Başkanına
ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 ünü geçmemek üzere meclis
tarafindan belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenecektir hükmü gereğince 1/3 oranında
ödeme yapı lm ası komisyonu mızca uygun bul unmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde
oy birliğiyle kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun
oturum ücretlerinin görüşülmesi.

10.01.2020-4 Spor Kulübü, Diğer Spor Kulüpleri ve Derneklere 2020 yılı içerisinde
5393 Sayılı Belediye Kanununun l4lb maddesi Gereğince Ayni ve Nakdi Yardım
Yapılmasının Görüşülmesi.
Belediye Meclisimiz Plan ve Bütçe komisyonuncahazırlanıp Meclise sunulan raporda;
AÇIKLAMASI - 2020 yı|ı içerisinde 5393 sayılı belediye kanununun 14lb maddesi
gereğince belediyemiz spor kulübü ve diğer spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım,
demeklere ise ayni olarak yardım yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde

Belediyemiz

o birli le kabul edildi.
10.01 .2020_5

Belediye Meclisimiz Plan ve Bütçe Koınisyonuncahazır|anıp Meclise sunulan raporda;
l2.01.2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı

Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin
Yönetınelikte Değişiklik Yapılnrasına Dair Yönetmelik" in 1. ınaddesi gereğince,
belediyelerde kullanılacak geçici işçi pozisyonları, memur norm kadro standardı (689)
toplamının o/o20' sini geçmenrek üzere bulunacak sayının yuvarlanınası ve tam yıl
esasına göre hesaplanması sonucu adamlay sayısına göre meclİs tarafından belirlenmesi
gerektiği bel irtilmektedir.

Isparta Belediyesinde Nonn Kadro Standartlarında B-7 grubunda memuf kadroları
toplamı 689 olup, Yo20' si 138 kişidir. Memur kadroları toplamı 689 x 201100:l38 işçi,
138 işçi x 179 gün/30:823 Adam/Ay hesaplanmaktadır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile
Fen İşleri Müdürlüğü olııak üzere 2 pozisyonda geçici işçi çalıştırılması talep
edildiğinden 823x2:1646 Adam/Ay' ln 5393 sayılı Belediye Kaııununun 49.
maddesinde belirtilen oranın dikkate alınarak kabulü koınisyonuınuzca uygun
görülmüştür.

Meclisinıizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondaıı geldiği şekilde
oy birliğiyle kabul edildi.

Geçici i Vizelerinin Görüşülmesi.



10.01.2020-6 0 l .0 1 2020-0 l .04.2020 tarih leri arasrnda Hukuk leri Müdu rlüğünün Yönetm eliği
Hükümlerine tabii ola rak Belediyemizin tü m Dava Ve İcra işle rlnln sonuna kadar
takibi ile Hukuki Danışmanlık gibi Avukatiık hizmetleri yanında, Hukuk İ ş leri
Mu du rlüğünce verilecek Hukuki görevleri takip etmek üzere1 5393 Sayılı Belediye
Ka nun unun 49 Maddesinin 3 Fıkras Gereğince, Tam Zamanl Sözleşm eli Personel
o la rak, Be|ediyenin Norm kadrosunda Bulunan Mevcu t Boş Avuka t Kadrosu na
ka rşılık, Isparta Baros una Kayıtlı Av.Mesut AKBAŞ (Baro Sicil No: 7 73) iıe
Sözleşm e yapıla biImesi ıçtn Başkanlık Makamın a Yetki Verilmes ve 2020 Y ılında
öo enecek Net Ay lık ücretinin Görü şülmes t.

BelediYe Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisiınize sunulan
raporda;

AÇIKLAMA- 0|.01.2020 - 01.04.2020 tarihleri arasında Hukuk işIeri
Müdürlüğü Yönetmeliği hükümlerine tabii olarak Belediyemizin tüm dava ve icra
iŞlerinin sonuna kadar takibi ile hukuki danışmanlık gibi avukatlık hizmetleri yanında,
Hukuk İŞleri Müdürlüğünce verilecek Hukuki görevleri takip etmek üzere; Isparta
Barosuna Kayıtlı Av. Mesut AKBAŞ (Baro Sicil No:273) ile 5393 sayılı Belediye
Kanununun 49.maddesiııin 3.cü fikrası gereğince, tam zamanlı sözleşmeli personel
aYrlca belediyenin nornr kadrosunda mevcut boş avukat kadrolarına karşılık «izleşme
YaPılabilnıesi iÇin Başkanlık Makamına yetki verilnıesi, ayrıca Maliye Bakanlığı Bütçe
ve Mali Koırtrol Genel Müdürlüğünce her yıl Ocak ve Temnıuz aylarında belirlenen
BelediYelerde Sözleşıneli Persoııeli Ücret Tavanları başlıklı 06.0|.2020 tarihli genelgeye
istinaden Avukatınıız için "Avukat Sözleşnreli personel net ücret" tavanına göre
belirlenınesi komisyonumuzca uyguıl görülmüştür.

Meclisiınizce yapılan müzakereler sonunda Avukat Mesut AKBAŞ'a bir önceki
maaş tutarı olan 6.290,00 TL. ödeme yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-7 çelievler Mah. Otogar altı) 702 Ada 145 Parsel ve702
Ada 136 parsellerde bulunan park alanı için alınan 06.09.2019 tarih ve l69 nolu
Meclis Kararının revize edilmesinin görüşülmesi.

Pirimehmet Mah. (Bah

tirilmesi
Tic.çinde

ecliM, SIl1llZce lan müzakereler sonunda maddeyapı Mevcut alanındakiralama nşaat
indehal unanbul Ve bi rcamahaproJ eye göre çln gerektiren atın,nşa
edibel ol 6arak I AYvereceğiyenln Gıda. San.uyprojeye gun ay A.Ş Spaıla Ş

tarafından tamamlanması faaliVe bir edikabul ldi
10.01 .2020-8 Beledil,emize Hibe Edilecek AraçIarın Görüşülmesi.

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuncahazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;
AÇIKLAMA- 06.12.2019 tarih ve 235 sayılı meclis kararında alınan Atık Çevre
Teknolojileri İnş. San. ve Tic. A.Ş. belediyemizhizınetlerinde kullanılmak üzere l adet
2019 Model Ford Transit Minibüs, 2.0L (16+1) taahhüt ettiği marka arağ tedarik
edeııenresi nedeniyle iptali, Aynı firmarun yan kuruluşu olan İntegral Çevre İnş. San.
Tic. A.Ş. belediyemizhizmet|erinde kullanılmak üzere 1 adet2020 Model Ford Transit
Minibüs, 2.0L (16+l) Marka Aracı Isparta Belediye Başkanlığıııa şartsız olarak bağış
yapınak isteınektedir.
Arel Yenilenebilir Teknolojileri Elektrik Üretimi Ltd.Şti. kendi firmasına ait araçlardan
1 adet 2018 Çift Kabin Ford Transit Kaınyoneti Belediye hizmetlerinde kullanılmak
üzere Isparta Belediyesine şaılsız olarak bağış yapmak isteınektedir.
Metro Mühendislik Gıda Mad.San. ve Tic. Ltd. Şti. kendi firınasına ait araçlardan2 adet
2019 Ford Tourıreo Courier 1.5 L. TDCI (Caırrlı) marka araçları Belediye hizmetlerinde
kullaırıln-ıak üzere Isparta Belediyesine şartsız olarak bağış yapınak istemektedir.
Adı geçeıı firmaların yukarıda ıııodel ve ciıısleri belirtilıniş araçların belediyeınize
şaılsız bağış yapma talepleri koınisyonuntuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizce yapılan ınüzakereler sonunda ınadde koınisyondan geldiği şekilde oy
birliğiyle kabul edildi.



|0.01.2020-9

AÇIKLAMASI- KavŞağın farklı isimlerde tarif edildiği ve bununda adres karmaşası
Yarattığı görülerek Yerinde yapılan incelemede kavşak civarında bulunan bankaların
Gülkent Şubesi olarak faaliyet yaptıkları da görülerek, Süleyman Demirel Bulvarı ile
l09 cadde ve l54 cadde kesişim kavşağına CÜrXgNT KAVşAĞI isıninin verilınesi
uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda ınadde komisyondan geldiği şekilde oy
birliğiyle kabul edildi.

lsmlnln lmesi

Cadde veokak P'a k|arar,S erilmV Göeslntn esırüşülm
Mecli isimSl ,olnlKBelediye s rhazı lanıiyonunca slmlZeMecli Suııul anp raporda;

DMAD E 1 Sül Deın re arlBuIv le 0eVnlan cadde9 lVe cadde54 ke Şll11 kavşağına
kentGül Ka VerIvşağı

10.01.2020-10

Gazisi Sidre

okakS Pave klarar erilmVCadde, ınesln Gö e§ı.lmrüşü
ediBel M Secli isim Komiye hazır MecliiVonunca sunulansimizelanıp raporda

DMAD 2-E brısKı ömer öznoĞ 1nAN, ikamet Mahal les 4ettiği 3 5
bulsokakta al1u1,1 arka sllll ll I1-1p verilınes tal ebi

isimlerinin

edildi

N{ASIAÇrKLA n21 erlnln aŞehriıni bir ogazil bütün larakayrl yrı deği
lrt lmesinindeğerlend daha ouy birgu11 lacağı anl tgaziler parkına maSl tüırıVeyapl

lerinı Z111 nere erdegazl ar1oldukl be lrergazl larakplaket yapı gelecek
aktarı nlaSlkuşaklara Ve b lendiri lnıesi nlnilgi dalıa Varlkararınauygun lmıolacağı ştırMecl lsımlZce an üzakere leryapıl sonunda ır-ıadde konı isyondan geld lgı oy

bir kabul
10.01 .2020-1 1 imizde

eğişi

ği
edi

oT Konut daresininplu u r N{ lahallesi IlÇü 350ada unol arseldep
lya konutlarpmay plan hnladığı sosyal ımaazırlanan rçi d ınplanı kliğin

ln asInınonanmcelenerek, t.ülmesşgörü
Mecl KonıiinrarlSl hazırBelediye M,eclisVonunca slmlZe ansunullanıp arapord

A I KoıniÇIKLAMAS anSyo11ullluZca lendirmel er alTldevdeğeryapıl ettİ ğinden
rbikonunun sonraki mecl S antı ndaSltopl bulgörüşülmesi uygun unmuştur

ZceMeclisiıni an müzakereler sonundayapıl madde di dekomisyondan gel şekil oV
bir kabul ldi

10.01.2020-12 Belediyemiz Sorumluluk Alanında Kalan
Kararı Alınan Tabiat Parkı Plan Çalışmas
Teklifi.

BelediYe Meclisi imar Koıııisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;
AÇIKLAMASI- Belediyeıniz sorumluluk alanında kalan Gölçük raUiat Parkı 2.

EtaP YaPılması kararı alınan tabiat parkı plan çalışmasının yapılması koınisyoırumuzca
uygun bulunııuştur.

Gölcük Tabiat Parkı 2. Etap Yapılması
ıı İçin Belediyemiz Görüşüntln Veİilmesi

bir]
lSlılllMecl Zce an ınüzakereleryapıl asonund komınadde 1degeldisyondan şekiiği oy
kabul

l0.0l .2020-13 an gayrimenkullerin tahsisi konularının
görüşülmesi.
Belediye Meclisi İnıar Koınisyoııunca lıazırlanıp Meclisimize sunulan
raPorda; MADDE l- Müftülüğün, iliıırizde yapılması planlanan Çünür Mahallesinde 2
adet ve IŞıkkent Mahallesinde 1 adet camii için iınar planında dini tesis olarak belirlenen
alanların tahsis edilmesi teklifi.
AÇIKLAMASI- Belediyeıniz ınülkiyetinde bulunan ve imar planında dini tesis alaırında
kalan Çünür Mahallesi 8556 ada l parselin, l0 yıllığına il Vtıtttıltıgüne dini tesis alanı
olarak kullanılıırak kaydıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesine göre l0
Yıllığına tahsis edilıııesi koınisyoı-ıuılluzca uygun bulunmuştur. Diğer iki adet alanda tapu
iŞlemleri devaın etınesinden dolayı, işlemleriııin tamaınlanmasından sonr-a
değerlendirilmesi uygun bulunnıuştur.

Meclisimizce yapılaır müzakereler sonuırda ıııadde koıııisyondan geldiği şekilde oy
birliğiyle kabul edildi.

Belediyemiz mülkiyetinde bulun

teklifi.

şekilde

edildi.



10.01.2020-14

BelediYe Meclisi iırıar Koınisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;
MADDE 2- Belediyemiz mülkiyetinde olan, İstiklal Mahallesi 814t ada,205 parsel

(l588,86m2),208 parsel (668,92 m2) ile Yazısöğüt Köyu 755 parsel (280,22 m2) iııar
Planında askeri alanda kaldığı için tapuların askeri alaıı olarak kullanılmak
üzere talısisinin yapılması teklifi .

AÇrKLAMASI- Belediyemiz mülkiyetinde olan, İstiklal Mahallesi 814l ada,205
Parsel (1588,86ın2),208 parsel (668,92 m2) ile Yazısöğüt Köyü 755 parsel (280,22 m2)
imar Planında askeri alanda kaldığı için tapuların askeri alan olarak İ<ullanılmak
üzere tahsisinin yapılması komisyonumuzca uyguı, bulunmuştur.

bulunan gayrimenkullerin tahsisi konularının

komi iği
edildi

liMec Sıll1tZce an müzakereler ınaddesonundayapıl ldesyondan geld şeki oy
kabule

Belediyemiz mülkiyetinde
görüşülmesi.

10.01 .2020-15 Plan Notla rln a Yıapılması Teklifleri
MAI}DE 1 iıimizde taınamı ticari Veya Zemln katı ticari olan işletıneIerin bahçe Ve
kaldı rlm kull anl ınlarının naSl olacağının be lirlenmes tek li fi.

AÇIKLAMASI- BelediYemiz hizmet alaııı içerisinde bu]unan işyerlerinin
birÇoğuııda Projeli ve ruhsatlı işyerleri dışında ön bahçe olarak görülen alurİu. ve bir
kısım YaYa bölgelerinde kullanımlar izinsiz olarak artmıştır. Bu ttir yapıların bir kısmı
imar barışına girmiş bir kısmı girnıemiş ve cezai işlem aşamasındadır.

Bu gibi YaPllaŞmaların tüm Türkiye'de olduğu öze]likle genç nüfusun fazla olduğu
illerde ve yerleşim alanlarında olduğu görülmektedir.
Bu sorunun çözümü için imar planı plan notlanna:
Ticari olarak ayrılmış ve ticari olarak projelendirilen parsellerde;

1. MEVCUTTA YAPILMIŞ OLAN ALANLARDA;

A. Trafiğe Kapalı Alanlarda;

a Yol GeniŞliği 5 ınetre dAhil ve altında olan yerlerde, hiçbir şekilde yola çıkma
yapılaınaz.
Yol Genişliği 5 metreden daha fazla olan yerlerde;
Belediye tarafından belirlenmiş ve mevcut haliyle röleve ve krokisi ile
birlikte, kat maliklerinin muvaffakatının alınması ve tente, gölgelik vb. üst
kaplaınalar,hafıf malzeıneden, açılır-kapanır özellikli olarak yapılabilir.
Bu tür kullanımların derinlikleri h6lihazırda bulunan kaldırım deriııliğini
hiçbir şekilde aşamaz. Bu derinlikler belediye tarafından belirlenir.

a

a

a

B. Tmfiğe Açık Alanlarda:

' Parseliıı öır ve yan bahçelerinde, parseI sıırırları dışarısına taşılıayan ve binanııı
otopark girişi ile yaya girişini eııge|leıııeyecek, şekilde zeıniıı katlarda (asmakatlı
düzenleıımiş ise asıııakat alt tabliyesi) tabliye seviyesini geçnreyen açı|ır kapanır
özellikte yanları açık olarak yapı|abilir.

. Bu alaıılar, otopark ve yaya girişlerini elıgelleıneyecek şeki|de o|n-ıa|ıdır.

. YaYa Ve araç trafiğini etki|endiği duruınlarda kullanıııı alaıı sıııırın belirlennıesinde
belediye yetkilidir.

2. YENİ YAPILARDA;
Bıı Tür Zeıııiıı Kat|arı Ticari Olarak Kullaııılacak Parseller İçin;

o Parselin öır ve yarı ba|ıçelerinde, parsel sıırırları dışarısıııa taşıııayaıı ve biııaııııı
otopark girişi ile yaya girişini engel|enıeyecek, şekilde zeıniıı katlarda (asır1akatlı
düzenlenıı-ıiş ise ası-ırakat alt tabliyesi) tabliye seviyesiııi geçmeyen, hafif
ıııalzeıı,ıedeıı ır özellikte ları k olarak zenıiıı kat lllll1-1l



şekilde projelendiı,i lerek yapı |abil ir
a Bu alanlar. otoPark girişleri 3 ınetreden dalıa dar olanıaz ve yaya girişIerini

engellemeyecek şekilde olmal ıdır.
Birden fazla Yoldaıı ınalrreç (cephe) alan parsellerde, mahreç aldığı yollaı.ııı kesişiın
kıslınlarıııa geleıı kısıınları eıı az |,5 ınetre ınesafe kalacak şek-ilje köşe kııması
yapılır ve kalacak üçgen kısıın kaldırıın seviyesiııde düzenlenir.
YaYa ve araÇ trafiğinin etkilendiği durum|arda kullanım alan sıııırın belirlenmesinde
belediye yetkilidir.
Bu a|anlar ru|ısat eki projelerde gösterilı-ııek ve kullaııılabilir emsale dahiI alanııı
Yo3 0' ııu aşıııayacak şeki ld e proj e lend irilir.

a

a

c,

Bu Şekilde iŞYerleriııe ilave yapılan lıer m2 a|aırdaır, yıllık olarak 435 TL. Hizmet ücreti
alıı,ı ır

' Eğer YaPılan bu tür kullanım belediye kullanımında veya ınülkiyetinde olan
yaya bölgesi ıneydan veya sokak üzerinde ise: Bir düzenleme olmadan ve bir
sınır Çevrilmeden sadece masa veya ürün konulmuş ise kullanılan alan için bu
bedelin o/o50 oranında,

. Bir platfornı oluşturulmuş fakat yanları açık ise o/o75 oranında,

Bir işyerinin içerisine katılınış ve etrafı kapalı ise %ol00 olarak,
Bu alanların keııdi parsel sınırı içerisinde olması halinde, kullaıııırı türüne

bakılınaksızın bu bedelin %o50 oranında,
Ylllık olarak ücret alınır, Ücret yatırılmaması durumunda sökülür ve ilgili işyeri ve

belediye arasında bir taahhütırame ile kayıt altına alınır.
İzinsiz baŞlanıIması ve tespit edilmesi durumunda yukarıdaki bedeller 2 katı

olarak uygulanır.
ücretler tü m kullanı alanı üZerl den o lmak uzere hesaplan ır, Zemin ka t +

l kat ku an ımları var §e ayrt ayrı toplam m2 üzerinden hesapIanır
Bu kullanımlar mar bartşlna girmiş ve kamu kulla lmında olan yol-kaldı rIm

gibi alan ların ku llanımı tse kira bedeIi olara k ücreti alın mav a devam ed iIecek ol P,plan not larına lave edilmeSl kon-ı lsyonumuzca uygun bul unınuştur
Mecli SlmlZce yapı laıı n,ıüzakereler Sol1 unda nıadde komi syondan geld gı şek ilde oy

e kabul edildi
10.01.2020-16

BelediYe Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Mecl isimize sunulan raporda;
MADDE 2- Enrsal yapılaşma şaılları bulunan ada ve parsellerde zeınin ticaret, ticari.
sanaYi ve resnıi kurun'ı alaıılarında blok boyu 75m. yi geçebilir kararının plan notlarına
işlenmesi teklifi.
AÇIKLAMASI- Emsal yapılaşma şaılları bulunan ada ve parsellerde zemin ticaret,

plan Notlarına Yapılması Teklifleri.

reStlllVe urulnk anlarıal bnda okticari, sanaVl lir kararıııın anboyu y1 geçebi pl
notlarına enlnesl koırıi uS bul unlnsyonumuzca lSlmtMecl Zceygun lanuştur yap

ermüzakerel sonunda enradd komis el kabullebir li ediIdi
10.01.2020-17

BelediYe Meclisi İmar Koınisyoırunca lrazırlaırıp Meclisinrize sunulan raporda;
MADDE l- Montessori Çocuk Koleji Saır. ve Tic. Ltd Şti'nin mülkiyetlerinde buluıran
YediŞehitler Mahallesi tapuııun Yayla 1088 ada 569 nolu parsellerine kreş yapnrak
amacı ile konut alanından sosyal tesis alanııra alınması teklifi.
AÇIKLAMASI- Montessori Çocuk Koleji San. ve Tic. Ltd Şti'nin nıülkiyetlerinde
bulunan Yedişelıitler Malıallesi tapuııurı Yayla l088 ada 569 nolu parsellerine kreş
YaPınak an]acı ile konut alanından sosyal tesis alanına alınması ve değişikliklerin l/5000
Nazıın Ve l/l000 Uygulama İmar Plaıılarına işlenmesi komisyonumuzca uygun
bulunmuŞtur. Meclisiıırizce yapı|an müzakereler sonunda n,ıadde komisyondan gelJigi
şekilde oy birliğiyle kabuI edildi.

mar Planı Tadilatları-1

75ın.



l0.0l .2020-1 8

BelediYe Meclisi İnıar Komisyonunca hazır|anıp Meclisimize sunulan raporda;
MADDE 2-Dere Mahallesi 263 ada 4|, 42, 43, 45 ve 53 parseller civarının

ağaçlandırılacak alandan çıkartılarak konut alanına alınması teklifi .

AÇIKLAMASI- Dere Mahallesi 263 ada muhtelif parsellerin bulunduğu alan ile
orman Slnlrl araslndaki alanın, ağaçlandırılacak alan (Mezarlık) alanından çıkarılarakinıar Planı revizyonu ve ilavesine esas olmak üzere kurum görüşlerinin alınması
koınisyonumuzca uygun bulunmuştur.

ar Planı Tadilatları-2

Mecli S lm|zce 1,11an eIüzakerel ırradsonunda deyapıl komi ldesyondan geldiği şeki oy
e edildikabul

10.01.2020-19

BelediYe Meclisi İnrar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize suııulan raporda;
MADDE 3- Yazısöğüt Köyü Muhtarının Köylerinde bulunan 89, 90 nolu parseller

köYe ait oluP köyün ihtiyacı olan çok amaçlı salon ve depo yapmak üzere uygulana imar
planı yapılması teklifi .

AÇIKLAMASI- İliıniz Yazısöğüt Köyü 89 ve 90 nolu parsellerin bulunduğu alanda
Çok anraÇlı salon ve depo yapılmak üzere ilave iınar planına esas kuruııı görüşlerin
al ıırması k oıı i syonu muzca uygun bul unmuştuı..

ar Planı Tadilatları-3

birl
eclM SlmlZce lan müzakereler sonunda nradde koııriyap di ldesyondan ge gl şeki oy
le ulkab ldedi

11.2020-20

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlaıııp Meclisiıııize sunulan raporda;
MADDE 4- lspafta Uygulamalı Bilimler Üııiversitesinin kendileriıre talrsis edileır

inıar planında sağlık tesisi olarak görülen Keçeci Mahallesi 177 ada 7 parsel (eski devlet
hastanesi) ile Hızırbey Mahallesi 2156 ada |47 parseliıı 19524,40 ı-ır2 si ile 277 parselin
1742.92 nı2 si (eski doğum evi) nin ISUBU alanı olarak belirlenmesi ve parseller üzerine
E:1,50 ve Hmax: Serbest yapılaşma şartlarının verilmesi teklifi.

AÇIKLAMASI- Komisyoırumuzca yapılan değerlendirmeler devam ettiğinden
konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur.

Meclisinıizce yapılan ırrüzakereler sonunda ınadde komisyondan geldiği şekilde oy

mar PIanı Tadilatları-4

le kabul edildi
10.01.2020-2l

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;
MADDE 5- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Davraz Mahallesiııaİ ayNıpn

tarafıırdan 04.1|.20|3 tarihinde ayrılmış olan 8674],30 m2 lik alanın düzenlenerek
kendilerine l0.000 m2 lik alan bırakılması teklifi.

AÇIKLAMASI- Davraz Maha|lesi, AYMER tarafından ayrılınış resmi kurum
alanında 3l94 sayılı İnıar Kaııunu l8. Maddesi uygulanacak şekilde revizyon yapılnrası
AYMER alanının 10.000 m2 olarak daraltılması konut alaırı olarak ayrılan alanlarda
E:1,00 ve 7 kat yapılaşına koşullarının belirlenmesi ve değişikliklerin 1/5000 Nazıın ve
1/l000 Uygulaına İınar Planlarına işlennıesi konıisyonumuzca uyguı] bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan nıüzakereler sonunda madde koınisyondan geldiği şekilde oy

r Planı Tadilatları-5

birli le kabul edildi
10.01.2020-22

Belediye Meclisi İıırar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize suırulan raporda;
MADDE 6- Davraz Mahallesi tapunun Karaağaç 43 ada 7,2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9

parseller ciı,arıı-ı kanrulaştırma sorunu olduğundan alan civarıııııı düzeııleme yapılarak
kaıııulaştırırla sorununun çözülmesi teklifi .

AÇIKLAMASI- Davraz Mahallesi tapunun Karaağaç 43 ada 1,2,3,4, 5,6.7,8,9
parseller civarııı kaınulaştıırna sorunu olduğuırdan 3l94 sayılı İırrar Kanunu l8. Madde
uygulanabilecek şekilde revize edilmesi mevcutta bulunan park alanının 5950 sokak ile
5954 sokak arasıırda bulunaıı otopark ve sosyal tesis alaırın bulunduğu yerin park alaırı
olarak ayrılınası, konut alaırlarına civarında yapılaşnıalara uyacak şekilde E:1,00 ve 5

Planı Tadilatları-6

erin l/5000 Nazım ve 1/1000 U aı,ııa imarkat olarak düzeırleııırıesi ve de



komi syonu m|Jzca uygun bulunmuştur

birli

Planlarına işlenmesi

geldiği şekilMeclisimizce ermüzakerel sonun da komiıııaddeyapılan desyondan oy
e edikabul ld

l0.01.2020-23

BelediYe Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;
MADDE 7- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan hal önü giriş yolunun imar planına

işlenmesi teklifi.
AÇIKLAMASI- Belediyemiz nıülkiyetinde bulunan hal önü giriş yolunun imar

Planına iŞlenmesi ve Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 76 ada 43 parseİin bulunduğu
alanın ticaret alanı E:l,00 Yençok:Serbest olarak düzenlenmesi ve değişikliklerin
1/5000 Nazım ve 117000 Uygulama İnrar Planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun
bulunmuştur.

isimizce yapılan müzakereler soırunda madde komisyondan geldiği şekilde oy
kabul edildi.

mar Planı Tadilatları-7

birl
Mecl

10.01.2020-24

BelediYe Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;
MADDE 8- Fatilı Mahallesi tapunuırPirimehmet3625, 3626, 3627 ve 3628

Parseller civarıırda kamulaştırırra sorunu olduğundan alaıı civarının düzeııleme yapılarak
kamulaştırma sorununun çözülıııesi teklifi .

AÇIKLAMASI- Fatih Mahallesi tapunun Piriınehmet3625, 3626, 3627 ve 3628

r Planı Tadilatları-8

koınisyonumüzca

edildi

ler Va[lcl kaınunda Sorun olu d alparSe atl Jda 94 imarlaştırma ı1Kanununuuğundaır Sayl
ınaddes81 d]de uZen leme IllaSl Veşekiuygulanacak ikl 1erlıl 00l5 N0 azfl71yapıl deği şikl

Ve 000 aına Pl1lar lanlarına eSleılıllUygul buluılılluş uygun ştur
sltl]lZceMecli nıüzakerelan er soııunda komırıaddeyapı ldegeldiisyondan o1b, şeki oy

bir|i e bulka
10.0|.2020-25

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisiınize suırulan raporda;
MADDE 9- 1267 ada, imar planında küçük sanayi alanı olarak görünmekte olup

adanın ticaret + konut bitişik nizam 3 kat olarak planının değiştirilmesi teklifi.
AÇIKLAMASI- Komisyonuınuzca yapılan değerlendirmeler devaın ettiğinden

konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunııruştur.
eclisimizce yapılan müzakereler sonunda ınadde komisyondaıı geldiği şekilde oy
le kabul edildi.

mar Planı Tadilatları-9

M,

10.01.2020-26

Belediye Meclisi İmar Konrisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;
MADDE 10- Fatilı Mahallesi eski 5393 ada3,5 nolu parsellerle ilgili Konya Bölge

İdare Mahkemesinin 201811555 ve 201811572 esas ve 201912083, İOıılzotz ,uy7,
kararları gereği belirtilen parselleriır imar durumunun karar gereği eski şekline
çevrilınesi teklifi.

AÇIKLAMASI- İliıniz, Fatih Mahallesi eski 5393 ada 3, 5 nolu parsellerle ilgili
Konya Bölge İdare Mahkenıesiııiıı 201811555 ve 2018l|572 esas ve 201912083,
201912082 sayılı kararlan gereği belirtilen parsellerin ve aynı konuda davalık olan diğer
parsellerİn İmar durumunun karar gereği revizyoıı öncesi haliyle Ayrık Nizanı 2 kat
0,30/0,60 olarak düzenleırmesi ve değişikliklerin l/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama
İınar Planlarına işlenmesi konıisyonun]uzca uygun buluırmuştur.

Meclisimizce yapılaıı ıırüzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy

ar Planı Tadilatları-10

birli le kabul edildi
10.01.2020-27

Belediye Meclisi İmar Koıırisyonunca lıazırlaırıp Meclisimize suırulan raporda;
MADDE 11- Muzaffer Türkeş Malrallesi 5631 ada l8 parselle ilgili Ispaıta İdare

Mahkemesinin 1311112019 tarih ve E:20191677 sayılı kararın Konya Bölge İdare
Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince 20191677 sayılı dosya 201911153 itiraz no ile
kesinleştiğiırden nıalrkeme kararı gereği plaıı değişikliği yapılması teklifi.

mar PIanı Tadilatları-1 l

I- Muzaffer Tür Mahallesi 5631 ada 18A



E:

ğinden

liklerinğişik

gl

dare Mahkeııesinin 3l1 l20 9 tarih Ve 20 9, 77/6 kararı K11 a Bösayl aredony ge
dariİ2Mahkeııesi avaD Dai reSlnce 02 9l6 Sa77 lı dos 02 9l 35yı tiraz ı1oya e

kesi l11ahk effle kararınleşti d ikgereği plan şegı llgl ınevcutta unanbulyapılarak Ve2
katl3 yapıların 65 _, lada eldebulunduğu, kitlbulunanparS erlel 22n Ve 2 2

caddelerden alacak ldecephe oşeki lmasıplya ndaarkalarılmış liveter boşluk
bu unmasl ırdan lado 56.J 2ada Ve no5yI u ile arasında 4 metreparsel gent şıiğindeu Vebırakılması olyoyaya ukuşacak artı oyoadaya lmadan lE- 00ğunl şı Ve kat7

k arlnlnyapl aşma Verl Stlmeoşull deVe 1 000 U imar Plaııygulama larına
işlenmesi bulunınkonrisyoııumuzca uygun uştur

ecM li |l71|Zce laır erınüzakerel sonundayapı madde komi di eldsyondan gel şeki oy
le edikabul ldi

10.01.2020-28

BelediYe Mec]isi_imar Komisyonunca lıazırlanıp Meclisimize sunulaır raporda;MADDE l2- Gülistaıı Mahallesi tapunun Yayla 538 ada 25 ,roİ, parse1
maliklerinin E:1,60 4 kat olan yapılaşına şartİarının 2820 sokak cephesinden takriben 4
-_'ll: Yola terk YaPılarak Parsellerinde E:l ,70 ve 7 kat yapılaşma kararlarının verilmesi
teklifleri.

ar Planı Tadilatları-12

ceplresine
E:

değişik koıııi
ecli

ti

MAKLA I GüliSAÇI Mahallstan esl Y 5a 8J adatapunuır 25 no uayl parsel
klmali 1nerın E 0 4 kat lano,6 lnartların 282 sokak0şyapılaşma esinden ben 4takriceph

metre terk VemaSlyola 28 sokak8yapıl llı-ıresafesiniçekme 0 oırıetre larak
düzeırlenerek erindeparsell larıııı n 70 7Veyapı aşma koşuI alk düzeııleırnıesi Ve

iklerin l 000 U iınaraına P larınaanygul eSlşlenırı SyoIluılluZca uygun
u1,1lllbul M SlıllıZce an üzakerem eruştuı, ırıaddesonundayapı Skomi yondaır geldiği

rbilde le edilkabul di
10.0|.2020-29 r Planı Tadilatları-13

ril ifi.

deği
işlenmesi
Meclisimizce

ediBel Mecl imarısl Kye rhazı Mecli SlmlZeolnlsvonunca sunulanlanıp raporda;
DI\{AD tE 3- B inbirev er Mahal Slle un 85 1 6 adatapun bütününde J5l0 0Lağus 0,

k nlZam kat2 Ianoayrl ları 2yapılaşma kat olarakkoşul E:0,30 l11 teklesldeğişti
A I B lnÇrKLAMAs birev ler Mahal les 85 6 adatapunun Lağus bütününde

l050 0 a nizama
2 okat lanyrık ko arlnln ukyap laşma o Inradanşull yo E:0 0a

Jğunl artışı
2 olarakKat düzenlenmesi Ve erlnikl l1 000 aşikl iınar PUygulam lanlarıııa

u bulunm urkoıııisyoııumuzca ygun uşt
mlaı,ı üzakereleryapı sonunda kominradde ldi esyondan ge gı şekild oy

bir e edikabul ld
10.01 .2020-30

BelediYe Meclisi İınar Komisyonunca hazırlanıp Meclisiıırize suırulan raporda;
MADDE 14- Sidre Mahallesi tapuırun Gülcü 647 ad,a 5 ırolu paİselin uygulaııa

YaPılnraslnda Sorun oluştuğundan revizyon öncesi hali ile alan civarının veniden
düzeııl eırınesi tekli fi .

Planı Tadilatları-l4

oncesl
koınisyonum

birli

A S idreÇIKLAMASI Mahall eS1 64Gülcü ada7 5 ırolu u1ltapunun parseli gulaınay
lmaSl SoI,u11nda olyap| lıaluştuğundan üzenld enl1leS VereVlZyon ikl erlndeği şik

l50 N00 Veazlln 000 ama imar planlarınaUygul şlenııresi uzca uygun
u11ll,tbu] SlmlZceMecli an ermüzakereluştur ıııaddesonuırdayapıl komisyondaıı geldiği

edikabul ldi
l0.01.2020-3l

BelediYe Meclisi İnrar Koıııisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;
MADDE 15- Sennet Malrallesi 1964 ada l nolu parsel 1208 sokak İephesiıriıı

kırığın iptal edilerek düz olarak düzenlenmesi teklifi.
AÇIKLAMASI- İlgili talep için yapılan başvuruya ilişkin verııriş olduğu ek

dilekÇesi ile talebiııden vazgeçtiğinden koıru hakkında değerleııdiı-nıe yapılnıadan
gündeınden çıkanlması uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan nıüzakereler soırunda nradde komisyondan geldiği şekilde oy
birliğiyle kabul edildi.

ar Planı Tadilatları-15



10.0|.2020-32

BelediYe Meclisi İınar Komisyonunca hazırlanıpMeclisimize sunulan raporda;MADDE 16- Sidre Malıallesi 1069 ada, 1,2,3,4,5 ve 6 noİu parsellerimizrevizYon öncesi bir imar adası iken revizyon i^u, pİun, ne a319 sokak bu alanda iptaledilerek 2265 ada ile birleştirilmiş olup bu 2265 aİa,232,23g,240 ve 242 |arsellerdebina olması nedeniYle uygulama yapılamayacağından 43l9 sokağın eski şekli ile planaişlenmesi teklifi.

PIanı Tadilatları-l6

iyle işlenmesi ğişiklikl

AÇIKLAMASI S idre Mahal lesi 906 ada 2le 265 ada haliarasında hazrcda açık
4olan aJ 9 onceSlsokağın halrevlzvon Veplana de enn 000U a imarygulam planlarına komi Sşlenmesi yonun]uzca uygun bulunnıuştur

M lslmlZceecl müzakereleryapılan maddesonunda dan ldkonrisyon eşekigeldiği oyle edildikabul
10.01.2020-33

B el edi Ye Mecli si imar Komi syonunca hazırlanıp Mecl i simize sunulan raporda;MADDE 17- Fatih_]\4ahallesi tapunun deregümü belediyemiz ınülkiyetinje bulunan
5364 ada, l3 ııolu Parselin sağlık tesisi alanından-sosyal tesis alanına alınması teklifi.AÇIKLAMASI- ilimiz Fatih 

_ 
Mahallesi tapunun deregümü belediyeıııiz

ınülkiYetinde bulunan 5364 ada, 13 nolu parselin sagİık tesisi alaİıından sosyal tesisalanına alınııası ve değişiklikleriı,ı 1/10b0 Uygulanıa imar pı",1-;;;-İşleıınıesi
koıııi syonu muzca uygun bulurunuştur.

. _ Meclisimizce YaPılan nıüzakereler sonuııda nradde koırrisyondan geldiği şekilde oybirliğiyle kabul edildi.

r Planı Tadilatları-l7

10.01.2020-34

BelediYe Meclisi İınar Komisyonunca hazırlanıp Meclisiınize sunulan raporda;
MADDE l8- ilimiz, İstiklal Mahallesi tapununİstiklal-1 12 ada 1 nolu İarselin bir

kısmının dini tesis alanına alınması teklifi.
AÇIKLAMASI- İstiklal Mahallesi tapunun istiklal-1 12 ada l nolu parselin birkısmının dini tesis alanına alınması ve değişikliklerin 1/5000 Nazım ve 1/1000

u ygul aıııa İ mar planlanna 
i şl enmesi komi syonı,nrr.u uygun bul unm uştur.

Meclisimizce YaPılan müzakereler sonunda ınadde lomisyondan ğeldiği şekilde oy
birliğiyle kabul edildi.

r Planı Tadilatları-l8


