
 

 

ISPARTA BELEDİYESİ 2022 MART AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ 

 

 

 
KARARIN TARİH 

VE SAYISI 
                                          KARAR ÖZETİ 

11.03.2022-41 
     Isparta İli, merkez Çünür-Akkent-Kirazlıdere bisiklet yolu ihalesi işi ihaleye 

çıkılmasında işin maliyeti ile yapım süreci yönünde iş programının 2022 yılından 2023 

yılına sarkacağından, ihale bedelinin %70 oranı 2022 yılından % 30 oranı 2023 yılı 

bütçesinden karşılanmasının görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;   

       AÇIKLAMASI- Isparta ili, merkez Çünür-Akkent-Kirazlıdere bisiklet yolu ihalesi işi 

ihaleye çıkılmasında işin maliyeti ile yapım süreci yönünde iş programının 2022 yılından 

2023 yılına sarkacağından “sari yıl" olarak yapılması ihale bedelinin %70 oranı 2022 yılı % 

30 oranı 2023 yılı bütçesinden karşılanması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

       Gereği için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 

11.03.2022-42 
Aya Baniya (Payana) Kilisesi Restorasyon ve Teşhir Tanzim Uygulaması İşi'nin "Sari 

yıl" olarak yapılması % 50'si 2022 yılı bütçesinden, % 50'si 2023 yılı bütçesinden 

karşılanmasının görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;   

       AÇIKLAMASI- Aya Baniya (Payana) Kilisesi Restorasyon ve Teşhir Tanzim 

Uygulaması İşi'nin "sari yıl" olarak yapılması % 50'si 2022 yılı bütçesinden, % 50'si 2023 

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. 

  



11.03.2022-43 
Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Yapım İşi için, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 

Yönetim Kurulu'nun 16.12.2021 tarih ve 93 sayılı kararına istinaden 03.02.2022 

tarihinde Isparta Belediyesi ile imzalanan reklam sözleşmesi gereğince 

30.000.000,00&#8378; (OtuzmilyonTürkLirası) + KDV reklam bedeli olarak hibenin 

kabul edilmesinin görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;   

       AÇIKLAMASI-  Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Yapım İşi için, Spor Toto 

Teşkilat Başkanlığı Yönetim Kurulu'nun 16.12.2021 tarih ve 93 sayılı kararına istinaden 

03.02.2022 tarihinde Isparta Belediyesi ile imzalanan reklam sözleşmesi gereğince 

30.000.000,00 ₺ (Otuzmilyon Türk Lirası)+KDV reklam bedeli olarak, hibenin 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. 

 
11.03.2022-44 

Bocce Spor Salonu Yapım işi için, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Yönetim Kurulu'nun 

16.12.2021 tarih ve 93 sayılı kararına istinaden 03.02.2022 tarihinde Isparta Belediyesi 

ile imzalanan reklam sözleşmesi gereğince 2.500.000,00 ₺ 

(İkimilyonbeşyüzbinTürkLirası)+KDV reklam bedeli olarak hibenin kabul 

edilmesinin görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;   

       AÇIKLAMASI- Bocce Spor Salonu Yapım işi için, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 

Yönetim Kurulu'nun 16.12.2021 tarih ve 93 sayılı kararına istinaden 03.02.2022 

tarihinde Isparta Belediyesi ile imzalanan reklam sözleşmesi gereğince 2.500.000,00 ₺ 

(İkimilyonbeşyüzbinTürkLirası)+KDV reklam bedeli olarak hibenin 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. 

 



11.03.2022-45 
2022 yılı  gelir tarifesinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi.   

Belediye Meclisimiz Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonlarınca hazırlanıp Meclise sunulan 

raporda;    

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

Gereği için Fen İşleri Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümüne 

gönderilmesine karar verildi. 

 
11.03.2022-46 

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin tahsisi konusunun görüşülmesi. 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp meclisimize sunulan raporda; 

         AÇIKLAMASI- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ilimiz merkez tapunun 

Pirimehmet (Bahçelievler) Mahallesi 1860 ada 457 no.lu taşınmazın imar planında temel 

eğitim alanı olarak ayrıldığından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendi 

gereğince Milli Eğitim Bakanlığı (İnşaat ve Emlak Dairesi Genel Müdürlüğü)ne 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. 

       

 
11.03.2022-47 

Belediyemizce, ilimizde yapılacak, Nazım ve  Uygulama İmar Planları Genel Revizyon 

Çalışmasına  Yönelik, 1/100.000 Ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Çevre Düzeni 

Planında Değişiklik Yapılmasının Görüşülmesi. 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

      AÇIKLAMASI-Komisyonumuzca yapılan değerlendirmelerin ve diğer STK’lar ile 

görüşmelerin devam etmesinden dolayı konunun bir sonraki meclis toplantısında 

görüşülmek üzere ertelenmesi uygun bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 



11.03.2022-48 
Modernevler Ve Anadolu Mahalleleri Devamında Kalan 120 Hektar Alanda Yapılan 

Merkez Isparta Projesi’nin 14.08.2020 Tarih 191 Sayılı Meclis Kararı İle Onaylanan 

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nın, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Göre 

Revize Edilmesi Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın Onaylanmasının 

Görüşülmesi. 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

      AÇIKLAMASI-Modernevler ve Anadolu Mahalleleri devamında kalan 120 hektar 

alanda yapılan merkez Isparta projesi’nin 14.08.2020 tarih 191 sayılı meclis kararı ile 

onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre 

revize edilmesi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması Mehmet 

GÖKASLAN’ın karşı oyu ile oy çoğunluğuyla komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde 23 kabul, 8 red oyu kullanılarak  oy 

çokluğuyla kabul  edildi.  

       Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
11.03.2022-49 

Işıkkent,  Binbirevler   Mahallelerinin   tamamı  ve  Dere, Yenice, Hızırbey, Batıkent 

Mahallelerinin  bir kısmını kapsayan takriben 432 hektarlık alanda plan revizyonu 

yapılması için 10.09.2021 tarih 203 sayılı meclis kararı ile hazırlanan imar planlarının 

görüşülmesi. 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

      AÇIKLAMASI-Işıkkent, Binbirevler Mahallelerinin tamamı ve Dere, Yenice, 

Hızırbey, Batıkent Mahallelerinin bir kısmını kapsayan takriben 432 hektarlık alanda plan 

revizyonu yapılması için 10.09.2021 tarih 203 sayılı meclis kararı ile hazırlanan imar 

planının güneyinde kalan 1. etap 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı Revizyonlarının onaylanması Mustafa Mete KINAY ve Mehmet GÖKASLAN’ın 

karşı oyu ile oy çoğunluğuyla komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde 16 kabul, 15 red, 1 çekimser oyu 

kullanılarak  oy çokluğuyla kabul  edildi.  

       Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 



11.03.2022-50 
İmar Planı Değişiklik Talepleri-1 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;          

       MADDE 1- Davraz Mahallesi 133 ve 135 caddeler ile 3938 ve 3940 sokaklar arasında 

kalan alanda revizyon imar planında kapatılan yolların, uygulamada yaşanan sıkıntılar 

nedeniyle mülkiyet durumuna göre düzenlenmesinin görüşülmesi. 

      AÇIKLAMASI- Davraz Mahallesi 133 ve 135 caddeler ile 3938 ve 3940 sokaklar 

arasında kalan alanda revizyon imar planında kapatılan yolların mevcutta açık olan yollara 

göre yeniden düzenlenmesi ve değişikliklerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına 

işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

      Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.    

       

 
11.03.2022-51 

İmar Planı Değişiklik Talepleri-2 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;          

       MADDE 2- Ayazmana Mahallesi 3682 ada, 31, 32, 33, 34 ve 35 parsellerde yoğunluk 

artışı olmadan kat yüksekliğinin Yençok:21,50 m olarak düzenlenmesi teklifi. 

       AÇIKLAMASI- Ayazmana Mahallesi 3682 ada bazında yoğunluk artışı olmadan 

emsal uygulanması ve kat yüksekliğinin Yençok:21,50 m olarak düzenlenmesi ve 

değişikliklerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi komisyonumuzca uygun 

bulunmuştur. 

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

      Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.    

       

 
11.03.2022-52 

İmar Planı Değişiklik Talepleri-3 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

       MADDE 3- Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün, 08.11.2019 tarih 216 sayılı meclis 

kararındaki şartlı bağışın yapılamaması nedeniyle Meclis Kararının yeniden 

değerlendirilmesinin görüşülmesi. 

        AÇIKLAMASI- Belediye Meclisinin 08.11.2019 tarih ve 216 sayılı kararı ile Çünür 

Yeni Otogar Alanı 3051 ada 1 parselden 434,24 m² hissenin şartlı bağışının 

yapılamadığından, söz konusu karar ile belirlenen şartlı bağış hükmünün Çünür  Yeni 



Otogar Alanı 3051 ada 1,2 ve 3 parsellerinden toplamda 434,24 m² den az olmamak üzere 3 

ay içerisinde bağışın yapılması koşuluyla düzenlenmesi komisyonumuzca 

uygun  bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle kabul edildi. 

        Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
11.03.2022-53 

İlimizdeki toplu taşımadan faydalanan ücretsiz yolcuların ulaşım bedellerinin biniş 

başına destek verilmesinin görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;   

       AÇIKLAMASI- Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik dalgalanmaya bağlı artan 

akaryakıt fiyatları  kamu hizmeti veren ve zarar gözetmeksizin hizmetlerini aksatmayan halk 

otobüsü esnafını derinden etkilediğini, akaryakıttaki fiyat artışları, gelir-gider dengesini 

bozduğunu, vatandaşa hizmet götürme noktasında halk otobüsü esnafını zor durumda 

bıraktığını belirtmiş ve bu durumdan dolayı  fiyat güncelleme talebinde bulunmuşlardır. 

       Ancak  yapılacak zammın günümüz ekonomik şartlarıda göz önünde bulundurularak ve 

halkımızı da  zor durumda bırakmamak için  25.12.2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan 

7349 sayılı kanunun 9 uncu maddesine istinaden üç ay süre ile aylık araç 

başına belediyemizce 14.700,00 ₺ (Ondörtbinyediyüzlira) destek verilmesine, bu süre 

zarfında da vatandaşlarımıza otobüs ücretlerinde hiçbir zammın yapılmaması 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

       Gereği için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir 

Bölümüne gönderilmesine karar verildi. 

 
11.03.2022-54 

Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri 

Derneği için Valilik Oluru’da alınarak 1 veya 2 personelin yapılacak olan proje 

anlaşması doğrultusunda bu derneklerde görevlendirilmesinin görüşülmesi 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;   

       AÇIKLAMASI- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” 

başlığı altında  75. maddesinin c fıkrası uyarınca  (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) 

“Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, 

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı 

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile 



ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek 

ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması 

gerekir” hükmü gereğince; 

       Mevcut arazisini tahsis ettiğimiz ve üzerine binasını yaptığımız Muharip Gaziler 

Derneği ve Türkiye Harp Malulü  Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Dernekleri ile protokol 

yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ve protokol gereğince 

personel görevlendirilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

        Gereği için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Özel Kalem 

Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

  

 
11.03.2022-55 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın başlatmış oldukları 11 milyon 

ağaç bugün fidan yarın nefes projesi kapsamında Isparta’mıza teşriflerinin 

92.yıldönümü hatırasını yaşatmak için, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Hatıra 

Ormanı adı altında ağaç dikiminin görüşülmesi. 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

         AÇIKLAMASI- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlarımızdan hatıra 

ormanı olarak kullanıma uygun büyüklükte yer bulunmadığından Orman Bölge 

Müdürlüğünden uygun alanın talep edilmesi, gelecek görüş doğrultusunda bir sonraki meclis 

gündemine bırakılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

        Ancak meclisimizce yapılan müzakereler sonunda Başkanlık önerisi ile Belediyemizce 

daha önceden Dere Mahallesi tapunun 613 ada 1 no.lu parsel TV vericileri kirazlıdere 

restaurant-kafeye çıkan yol 614 ada 1, 28 ve 34 no.lu parsellerle çevrili yaklaşık 32 hektarlık 

kirazlıdere mevkiine 1500 adet dikilen badem ağacının 1881 adet ağaca tamamlanarak 

Mustafa Kemal Atatürk Hatıra Ormanı olarak belirlenmesi ve yaşatılması  oy birliğiyle 

kabul edildi. 

        Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Park ve 

Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

    

 

 


