
 

ISPARTA BELEDİYESİ 2021 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ 

 
KARARIN TARİH 

VE SAYISI 
                                          KARAR ÖZETİ 

06.08.2021-161      Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün 07.08.2015 Tarih ve 159 Sayılı Meclis Kararı ile alınan 

Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi. 

     Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;             

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği 

şekilde  oy birliğiyle kabul edildi. 

       Gereği için Bilgi İşlem Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.     

  
06.08.2021-162 Prof. Dr. Turan YAZGAN Halı ve Kilim Müzesi için 103 (yüz üç) adet halı ve çerçeveli 

resmin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/g maddesi gereğince şartlı bağış yapılmasının 

görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;          

     AÇIKLAMASI- Prof. Dr. Turan YAZGAN Halı ve Kilim Müzesi için 103 (yüz üç) adet 

halı ve çerçeveli resmin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/g maddesi gereğince, müzede 

gösterime sunulması, özenle korunması kaydıyla şartlı bağışın kabulü komisyonumuzca 

uygun bulunmuştur. 

     Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

     Gereği için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 
 

06.08.2021-163 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 1(bir) adet 

çevre temizlik aracı alınmak üzere sağlanan şartlı nakdi yardımın kabulünün 

görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;        

   AÇIKLAMASI- Belediyemizce yapılan başvurular neticesinde Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü çevre geliri karşılığı yardım başlığından 

Belediyemize 2021 yılı için 250.000,00 ₺ (İki yüz elli bin Türk Lirası) tutarında 1 adet Çevre 

Temizlik Aracı alınmak üzere şartlı nakdi yardım yapılacaktır. 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından  1 adet Çevre 

Temizlik Aracı  alınmak üzere şartlı nakdi yardımın kabulü komisyonumuzca uygun 

bulunmuştur. 

     Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

     Gereği için Temizlik İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 



06.08.2021-164 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında Belediyemiz 

tarafından hizmete açılan Halife Sultan ve Asri Mezarlıkta, Mezarlıklar 

Müdürlüğümüze ait morg ve gasilhanelerin 24 saat kesintisiz güvenlik hizmeti 

verebilmesi için 6 (altı) silahlı özel güvenlik görevlisi personelinin görevlendirilmesinin 

ve özel güvenlik faaliyet izin belgesi alınmasının görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;        

   AÇIKLAMASI-  5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında 

Belediyemiz tarafından hizmete açılan Halife Sultan ve Asri Mezarlıkta, Mezarlıklar 

Müdürlüğümüze ait morg ve gasilhanelerin 24 saat kesintisiz güvenlik hizmeti verebilmesi 

için 6 (altı) silahlı özel güvenlik görevlisi personelinin görevlendirilmesinin ve özel güvenlik 

faaliyet izin belgesi alınması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

     Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

     Gereği için Mezarlıklar Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
06.08.2021-165 Belediyemiz tarafından açılan Yayla Mahallesi 118 Cadde No:25 adresinde bulunan 

Isparta Ticaret ve Kültür Merkezimizin 24 saat esasına göre güvenlik önlemlerinin 

alınması için; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Biriminden 4 

(dört) silahsız özel güvenlik görevlisinin görevlendirilmesinin ve özel güvenlik faaliyet 

izin belgesi alınmasının görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;      

      AÇIKLAMASI- Belediyemiz tarafından açılan Yayla Mahallesi 118 Cadde No:25 

adresinde bulunan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezimizin 24 saat esasına göre güvenlik 

önlemlerinin alınması için; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik 

Biriminden 4 (dört) silahsız özel güvenlik görevlisinin görevlendirilmesinin ve özel 

güvenlik faaliyet izin belgesi alınması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

      Gereği için Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
06.08.2021-166 2020-2024 yılları için hazırlanan Belediyemiz Stratejik Planında bazı 

müdürlüklerimizin göstergelerinde güncelleme ve ekleme taleplerinin görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;        

   AÇIKLAMASI- 2020-2024 yılları için hazırlanan Belediyemiz Stratejik Planında bazı 

müdürlüklerimizin göstergelerinde güncelleme ve ekleme talepleri komisyonumuzca uygun 

bulunmuştur.   

     Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

     Gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 



06.08.2021-167 Birimler arası ödenek aktarılması konusunun görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

       Belediyemizde uygulanmakta olan 2021 yılı bütçe dönemi içerisinde Fen İşleri 

Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 

Müdürlüğünün yapacakları yatırımlarda kullanılmak üzere talep ettiği 10.120.000,00 ₺ 

(On milyon yüz yirmi bin Türk Lirası) ödeneğin aşağıda ayrıntı kodları belirtilen 

müdürlüklerden aktarılması hususu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 

36.maddesine göre, uygun olduğundan komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

     Gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne Bilgi için  Fen İşleri Müdürlüğü, Sosyal 

Yardım İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine 

karar verildi. 

 
06.08.2021-168 İLBANK'ın 24.02.2021 tarih ve 882176030-301.01-E.7109 Sayılı ilgi yazısına istinaden, 

Üzüm Pazarı Sokak Sağlıklaştırma yapım işi için KDV dahil 2.000.000,00 &#8378; (İki 

milyon Türk Lirası) hibe ödenek kabul edilmesinin görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;        

      AÇIKLAMASI- İLBANK'ın 24.02.2021 tarih ve 882176030-301.01-E.7109 Sayılı ilgi 

yazısına istinaden, Üzüm Pazarı Sokak Sağlıklaştırma yapım işi için KDV dahil 

2.000.000,00 ₺ (İki milyon Türk Lirası) hibe ödenek kabul edilmesi komisyonumuzca uygun 

bulunmuştur.  

          Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

          Gereği için Etüd Proje Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

  
06.08.2021-169 Üzüm Pazarı Sokak Sağlıklaştırma yapım işinin yıllara sari olarak yapılması, %40'ı 

2021 yılı bütçesinden, %60'ı 2022 yılı bütçesinden karşılanmasının görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;        

    AÇIKLAMASI-  Üzüm Pazarı Sokak Sağlıklaştırma yapım işinin yıllara sari olarak 

yapılması, %40'ı 2021 yılı bütçesinden, %60'ı 2022 yılı bütçesinden karşılanması 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

     Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

     Gereği için Etüd Proje Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 



06.08.2021-170 Damgacı Sokak, Sokak Sağlıklaştırma yapım işinin yıllara sari olarak yapılması, 

%40'ı 2021 yılı bütçesinden, %60'ı 2022 yılı bütçesinden karşılanmasının görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;        

      AÇIKLAMASI-Damgacı Sokak, Sokak Sağlıklaştırma yapım işinin yıllara sari olarak 

yapılması, %40'ı 2021 yılı bütçesinden, %60'ı 2022 yılı bütçesinden karşılanması 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur.   

     Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

     Gereği için Etüd  Proje Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
06.08.2021-171 Bisiklet yolları (Çünür, Akkent ve Kirazlıdere) yapım işinin yıllara sari olarak 

yapılması, %40'ı 2021 yılı bütçesinden, %60'ı 2022 yılı bütçesinden karşılanmasının 

görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;        

   AÇIKLAMASI-Bisiklet yolları (Çünür, Akkent ve Kirazlıdere) yapım işinin yıllara sari 

olarak yapılması, %40'ı 2021 yılı bütçesinden, %60'ı 2022 yılı bütçesinden karşılanması 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur.  

     Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

     Gereği için Etüd Proje Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
06.08.2021-172 Seyir Terası yapım işinin yıllara sari olarak yapılması, %50'si 2021 yılı bütçesinden, 

%50'si 2022 yılı bütçesinden karşılanmasının görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;        

   AÇIKLAMASI- Seyir Terası yapım işinin yıllara sari olarak yapılması, %50'si 2021 yılı 

bütçesinden, %50'si 2022 yılı bütçesinden karşılanması komisyonumuzca uygun 

bulunmuştur. 

     Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

     Gereği için Etüd Proje Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
06.08.2021-173 Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapımı için Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı ve ilgili kurumlarla hazırlanan protokolün imzalanması için Isparta 

Belediyesi adına Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN'e yetki verilmesinin 

görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;        

    AÇIKLAMASI-Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapımı için Aile ve 

Sosyal Politikalar  Bakanlığı ve ilgili kurumlarla hazırlanan protokolün imzalanması için 



Isparta Belediyesi adına Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN'e yetki verilmesi 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur.  

     Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

     Gereği için Etüd Proje Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
06.08.2021-174 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin tahsisi konusunun görüşülmesi. 

Belediye Meclisimiz İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

            MADDE 1- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İlimiz Merkez tapunun Dere 

Mahallesi 223 ada 3 no.lu 1.211,13 m2 yüzölçümlü taşınmazın İl Müftülüğüne tahsisi 

konusunun görüşülmesi. 

           AÇIKLAMASI- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İlimiz Merkez tapunun Dere 

Mahallesi 223 ada 3 no.lu 1.211,13 m2 yüzölçümlü taşınmaz İmar Planında Dini Tesis Alanı 

olarak ayrıldığından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendi gereğince, 

İl Müftülüğüne 10 yıllığına  tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.                 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

        Gereği için Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

                   

 
06.08.2021-175 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin tahsisi konusunun görüşülmesi. 

  Belediye Meclisimiz İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

        MADDE 2- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İlimiz Merkez Çünür Mahallesi 4043 

ada 1 no.lu 5.341,74m2 yüzölçümlü taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı (İnşaat ve Emlak 

Dairesi Başkanlığı)' na tahsisi konusunun görüşülmesi. 

        AÇIKLAMASI- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İlimiz Merkez Çünür 

Mahallesi tapunun 4043 ada 1 no.lu 5.341,74m2 yüzölçümlü taşınmaz İmar Planında Resmi 

Kurum Trafik Eğitim Parkı Alanı olarak ayrıldığından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. 

maddesinin (d) bendi gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı (İnşaat ve Emlak Dairesi 

Başkanlığı)' na 10 yıllığına  tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun  bulunmuştur.              

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

        Gereği için Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

                   

 

 

 



06.08.2021-176 02.12.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7257 Sayılı Kanunun 7. maddesi (8) 

bendine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kararı ile İlimizde Faaliyet 

Gösteren Torosgaz A.Ş.’nin Taahütü Alınarak, Yapı Kayıt Belgesi Almış İmar Dışı 

Alanlarda veya Uygulama İmar Planı Olmakla Birlikte Yolların İmar Mevzuatına 

Uygun Olarak Açılmadığı Yerlerde Şebeke Yatırımlarının Yapılmasının Görüşülmesi. 

Belediye Meclisi İmar ve Plan Bütçe  Komisyonlarınca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;        

      AÇIKLAMASI- 02.12.2020 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan 7257 Sayılı 

Kanunun 7. maddesi (8) bendine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kararı ile 

ilimizde faaliyet gösteren Torosgaz A.Ş.’nin Taahhüdü alınarak, Yapı Kayıt Belgesi almış 

imar dışı alanlarda veya uygulama imar planı olmakla birlikte yolların imar mevzuatına 

uygun olarak açılmadığı yerlerde şebeke yatırımlarının, Belediye ile karşılıklı ve koordineli 

olarak güzergahın belirlenerek doğalgaz hattının yapılması komisyonumuzca uygun 

bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

        Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 

 

 
06.08.2021-177 Cadde, Sokak ve parklara isim verilmesi konusunun görüşülmesi. (Korgeneral Osman 

ERBAŞ) 

Belediye Meclisi İsim Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;        

        MADDE-  Ziynet ERBAŞ'ın 04.03.2021 tarihinde Bitlis Tatvan'da şehit olan 

eşi Korgeneral Osman ERBAŞ'ın isminin herhangi bir cadde veya sokağa  verilmesi teklifi. 

       AÇIKLAMASI- Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler devam ettiğinden 

konunun bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği 

şekilde  oy birliğiyle kabul edildi. 

       Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.    

 
06.08.2021-178 İmar Planı Değişikliklerine Yapılan İtirazlar-1 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

       MADDE 1- Isparta İdare Mahkemesinin 2020/1632 esas ve 2021/482 sayılı kararı 

gereği, Davraz Mahallesi 2867 ada 2 ve 3 parseller ile 2867 ada 6 parsel arasından 3 metre 

genişliğinde yaya yolu açılarak yapılaşma emsallerin iki ada olarak ayrılması, bu alanda yol 

açılmasından dolayı yapılaşma emsalinin brüt alan üzerinden hesaplanması plan notunun 

eklenmesine yönelik Belediye Meclisinin almış olduğu 21.05.2021 tarih ve 127 sayılı karara 

yapılan itirazın görüşülmesi. 

      AÇIKLAMASI- Belediye Meclisimizin, 21.05.2021 tarih ve 127 sayılı kararı ile alanda 

yapılan plan değişikliği ada bütününde yapılmıştır. Ayrıca, imar planı değişikliğine ait değer 

artış payı hakkındaki yönetmelik 7. maddesi 4. fıkrasına göre değer artış payına konu 



edilmeyen alanlar ve işlemlerden olduğundan ve bazı parsellerde talep edilen yoğunluk 

artışının yapılması mekânsal planlarlar yapım yönetmeliğine aykırı olduğundan, yapılan 

itirazlar Mustafa DÜLGERBAKİ’nin karşı oyu ile uygun bulunmamıştır. 

         Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda;  madde, 19  kabul, 6  red oyu ile  oy 

çokluğuyla kabul  edildi. 

        Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.    

       
06.08.2021-179 İmar Planı Değişikliklerine Yapılan İtirazlar-2 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;           

      MADDE 2- İlimiz, Batıkent Mahallesi, 7106 ada 10 parselde bulunan Sosyal Tesis 

(Huzurevi)’in E=1.00 4 kat olan yapılaşma koşullarının yapılacak projeye göre E=1.50, 5 

kat olarak düzenlenmesine yönelik Belediye Meclisinin almış olduğu 11.06.2021 tarih 

ve 142 sayılı karara yapılan itirazın görüşülmesi. 

    AÇIKLAMASI- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Batıkent Mahallesi 7106 ada 10 

parselde, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte Huzurevi yapılması planlanan alanda, 

yapılan çalışmalarda kat yüksekliği ve emsalde değişiklik yapılmıştır. Yapılan itirazda, 

alanda ada bazı değişiklik yapılmağı ve değer artışına tabi olduğu öne sürülmüştür, yapılan 

itirazda öne sürülen gerekçeler doğru değildir. Plan değişikliği yapılan alan tek parselden 

oluşan bir adadan oluşmaktadır, ayrıca plan değişikliği yapılan alan kamuya ait bir alan 

olduğundan, İmar Planı Değişikliğine Ait Değer Artış Payı Hakkındaki Yönetmelik 7. 

Maddesi 2. Fıkrasına göre değer artış payına konu edilmeyen alanlardan olduğundan yapılan 

itiraz uygun bulunmamıştır. 

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

      Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.    

 
06.08.2021-180 İmar Planı Değişikliklerine Yapılan İtirazlar-3 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;      

       MADDE 3- Isparta İdare Mahkemesinin 2020/804 esas ve 2021/460 sayılı kararı 

gereği, Belediye Meclisinin 09/01/2015 tarih ve 14 sayılı kararı ile Hisar Mahallesinde 

Revizyon yapılan alanda, planın revizyon öncesi haliyle düzenlenmesine yönelik Belediye 

Meclisimizin almış olduğu 21.05.2021 tarih ve 126 sayılı karara yapılan itirazın 

görüşülmesi. 

      AÇIKLAMASI- Isparta İdare Mahkemesinin 2020/804 esas ve 2021/460 sayılı kararı 

gereği, Belediye Meclisinin 09/01/2015 tarih ve 14 sayılı kararı ile Hisar Mahallesinde 

Revizyon yapılan alanda, planın revizyon öncesi haliyle düzenlenmesine yönelik Belediye 

Meclisimizin almış olduğu 21.05.2021 tarih ve 126 sayılı kararı, mahkemenin iptal kararını 

uygulamak yönünde olduğundan yapılan itirazlar uygun bulunmamıştır. 



      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

      Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.    

 

06.08.2021-181 İmar Planı Değişiklik Talepleri 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

         MADDE- Modernevler Mahallesi 3112, 3124 ve 3122 sokaklar kesişiminde, park 

alanında yer alan mevcut kent konseyi binasının bulunduğu alanda, aile sağlık merkezi 

yapılması için sağlık tesisi alanı olarak düzenlenme yapılmasının görüşülmesi. 

          AÇIKLAMASI- Modernevler Mahallesi 3112, 3124 ve 3122 sokaklar kesişiminde 

yer alan alanda mevcutta bulunan Mahalle Konağı’nın bulunduğu alanın, Sağlık Tesisi Alanı 

olarak düzenlenmesi, buna karşılık bu alanın doğusunda bulunan ve mevcutta yeşil alan 

olarak düzenlenmiş otopark alanının park alanı olarak düzenlenmesi, sağlık tesisi alanı 

olarak belirlenmiş alanın tapulandırılabilmesi için Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 952 

ada 5 parselin tapu terkinin yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

        Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.  

 
06.08.2021-182 T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları  Genel  Müdürlüğü   

tarafından yürütülmekte olan 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 

(SOGEP) kapsamında kurumumuz adına   “TAB  ve  Süs  Bitkilerinin Çeşitliliğinin 

Arttırılması ve Bölge Tarımına Kazandırılması  ile  İstihdamın  Artırılması”  başlıklı 

bir proje başvurusunda bulunulmuş ve proje  kabul  edilmiş  olup,  projenin 

uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen 1.250.000,00 TL (Bir milyon iki yüz elli 

bin Türk Lirası) şartlı nakdi yardımın kabulünün görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;        

   AÇIKLAMASI- T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 

(SOGEP) kapsamında kurumumuz adına  “TAB ve Süs Bitkilerinin Çeşitliliğinin 

Arttırılması ve Bölge Tarımına Kazandırılması ile İstihdamın Artırılması”  başlıklı bir 

proje başvurusunda bulunulmuş ve proje kabul edilmiş olup,  projenin uygulanmasına, proje 

kapsamında öngörülen 1.250.000,00 ₺ (Bir milyon iki yüz elli bin Türk Lirası) şartlı nakdi 

yardımın kabulü komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

     Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

     Gereği için Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 



06.08.2021-183 Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesine 5 (beş) adet Kar Küreme ve Tuzlama 

Kamyonunun alınmasının görüşülmesi. 

 Belediye Meclisi Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;        

       AÇIKLAMASI-  Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesine 5 (beş) adet Kar Küreme ve 

Tuzlama Kamyonunun alınması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

        Gereği için Fen İşleri  Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
06.08.2021-184 Cadde, Sokak ve Parklara İsim verilmesinin görüşülmesi. (Tuğgeneral SEZGİN 

ERDOĞAN) 

Belediye Meclisi İsim Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;   

       MADDE- Suriye'nin İdlib Bölgesinde şehit olan Tuğgeneral Sezgin ERDOĞANIN'ın 

ismi Fatih Mah. 4540 Sokak ile 201 Cadde kesişiminde bulunan park alanına verilmiş olup, 

başka bir cadde veya sokağa verilerek düzeltilmesinin görüşülmesi. 

    AÇIKLAMASI- Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler devam ettiğinden konunun 

bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi  oy birliğiyle uygun bulunmuştur. 

       Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi 

 
06.08.2021-185 Belediye Meclis Üyesi Ahmet AYDOĞDU'dan gelen; Yangınlarda kullanılmak üzere 

helikopter alımı teklifinin incelenmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;        

   AÇIKLAMASI- Belediye Meclis Üyesi Ahmet AYDOĞDU'dan gelen yangınlarda 

kullanılmak üzere helikopter  alımı teklifinin, teknik anlamda gerekli tüm incelemelerin 

yapılıp daha sonraki meclis toplantılarında bilgilendirme yapılması komisyonumuzca uygun 

bulunmuştur. 

     Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

     Gereği için Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 

 


