
 

 

ISPARTA BELEDİYESİ 2022 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ 

 

 

 
KARARIN TARİH 

VE SAYISI 
                                          KARAR ÖZETİ 

04.04.2022-56 
  Tasnif Heyeti Seçilmesi.  

Tasnif Heyeti seçiminde meclis üyelerinden teklif edilen  Hatice ÇAKIR, Ayşe Serap 

ÖZKAHRAMAN, Sevim YILDIRAN'ın tasnif heyeti olarak görev yapması,  meclisimizce 

yapılan müzakereler sonunda oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

       Gereği için Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

   

      
04.04.2022-57 

Encümen Üyelerinin seçimi (3 üye) 

Encümen üyeliği seçiminde Belediye Meclis üyelerinden aday gösterilen ve meclisce 

yapılan gizli oylamada Uğur BÜYÜKÇULCU 28 oy, Mehmet ÖREN 30 oy,  Özler 

ERDOĞAN 31 oy alarak Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir. 

         Gereği için Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
04.04.2022-58 

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçimi.(5 üye) 

Plan ve Bütçe Komisyon üye seçimi için meclis üyelerinden aday gösterilen ve meclisce 

yapılan açık  oylama sonunda Fahretdin GÖZGÜN, Uğur BÜYÜKÇULCU, Gülsüm 

TUNÇBİLEK, Şükrü Oğuzhan GÖKER, Hasan KARACA Plan ve Bütçe Komisyon 

üyeliğine oy birliğiyle seçilmişlerdir. 

       Gereği için Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
04.04.2022-59 

İmar Komisyon Üyeliklerinin Seçimi (5 üye) 

  İmar Komisyonu üye seçimi için  meclis üyelerinden aday gösterilen ve meclisce yapılan 

açık oylama sonunda  Hakkı KAYA, Gökhan EMİŞTEKİN, Hatice ÇAKIR, Mehmet 

GÖKASLAN, Burak AKŞAHİN İmar Komisyonu üyeliğine oy birliğiyle seçilmişlerdir. 

          Gereği için Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 



04.04.2022-60 
Tarife Komisyon Üyelerinin Seçimi (5 Üye) 

Tarife Komisyonu üye seçimi için  meclis üyelerinden  aday gösterilen ve meclisce yapılan 

açık oylama sonunda Zafer AKÇA, Mehmet Ali ŞENOL, Mustafa Ali CEYLAN, Şakir 

UYGUN, Sevim YILDIRAN Tarife Komisyonu üyeliklerine oy birliğiyle seçilmişlerdir. 

       Gereği için Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
04.04.2022-61 

İsim Komisyon Üyelerinin Seçimi (5 Üye) 

İsim Komisyonu üye seçim için meclis üyelerinden aday gösterilen ve meclisce yapılan açık 

oylama sonunda Sezgin GÜLATAN, Kaptan YILMAZ, Hacer KUTLU, Gözde ÇAĞLAR, 

Mustafa DÜLGERBAKİ isim komisyonu üyeliğine oy birliğiyle seçilmişlerdir. 

      Gereği için Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
08.04.2022-62 

Eğirdir Belediye Başkanlığı ile işbirliği protokolü için Belediye Başkanı Şükrü 

BAŞDEĞİRMEN’e yetki verilmesinin görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp meclisimize sunulan raporda; 

       AÇIKLAMASI- 5393 Sayılı Belediye Kanununun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler 

Başlığı  altında 75. maddesinde belirtilen  “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine 

yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;  

a. Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve 

taşıma işlerini bedelli   veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet 

projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu 

takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre 

sonuçlandırılır."  hükmü gereğince Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesinde sokak 

iyileştirilmesi ve Cami Mahallesinde sahil yolu düzenlenmesi için beton parke taşı, begonit 

taşı temini ve yapım işi ile beton bordür yapım işi konusundaki ihale bedeli 330.677,38 

₺+KDV olup; ödenecek tutar 390.187,51 ₺’nin ödenmesi hususunda Eğirdir Belediyesinin 

yardım talebinin gerçekleşebilmesi için Eğirdir Belediye Başkanlığı ile işbirliği 

protokolünün imzalanması için Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN’e yetki verilmesi 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde 25 kabul, 6 ret oyu kullanılarak 

oy çokluğuyla kabul edildi. 

        Gereği için Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 



08.04.2022-63 
Birimler arası ödenek aktarılmasının görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp meclisimize sunulan 

raporda;           

      Belediyemizde uygulanmakta olan 2022 yılı bütçe dönemi içerisinde Park ve Bahçeler 

Müdürlüğünden; 15.000.000,00 ₺ (Onbeşmilyon Türk Lirası) ödeneğin aşağıda ayrıntı 

kodları belirtilen müdürlüklere aktarılması hususu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğinin 36.maddesine istinaden  komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

      Gereği için; Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü ile Mali 

Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.    

 

 
08.04.2022-64 

Isparta  Belediyesi  Şehirlerarası  Otobüs Terminali İkmal İnşaatı Yapım işinin ihaleye 

çıkarılmasında, yapım şartları dolayısıyla yapım süresi iş programının 2022 yılından 

2023 yılına sarkacağından dolayı, yapım bedelinin %80 oranının  2022 yılı-%20 

oranının 2023 yılı bütçesinden karşılanmasının görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp meclisimize sunulan 

raporda;                                                                                  

        AÇIKLAMASI-Isparta Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali İkmal İnşaatı Yapım işinin 

ihaleye çıkarılmasında, yapım şartları dolayısıyla yapım süresi iş programının  2022 yılından 2023 

yılına sarkacağından dolayı, yapım bedelinin %80 oranının  2022 yılı %20  oranının 2023 yılı 

bütçesinden karşılanması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

        Gereği için Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 

 
08.04.2022-65 

İş makinesi(Greyder)alınmak üzere tahsisi sağlanan 2.900.000,00TL 

(ikimilyondokuzyüzbin Türklirası) şartlı nakdi yardımın kabulünün görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;                            



      AÇIKLAMASI- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel 

Müdürlüğünün çevre geliri karşılığı yardımları başlığından çevre temizlik aracı için 

(greyder) iş makinesi alınmak üzere sağlanan 2.900.00,00₺ 

(ikimilyondokuzyüzbinTürklirası) şartlı nakdi yardımlarının kabulü komisyonumuzca 

uygun bulunmuştur. 

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

      Gereği için Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi 

 

 
08.04.2022-66 

Şartlı nakdi yardım ile satın alınan 2022 model  2 adet Ford Trucks hidrolik çöp 

kamyonlarının ve  2022 model   1 adet Fiat Pratico çöp toplama (mini çöp taksi) 

damperli kamyonun     kamu hizmetinde kalmasının ve haciz  edilemeyeceğinin 

görüşülmesi. 

Belediye Meclisimiz Plan Bütçe Komisyonunca hazırlanıp meclisimize sunulan raporda; 

       AÇIKLAMASI- Belediyemiz tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce finansmanı sağlanan şartlı nakdi yardım ile 

satın alınan ve belediyemizce 02.03.2022 tarihinde teslim alınan 2 adet 2022 model Ford 

Trucks 1833  DC  13+1,5 m3 Hidrolik Çöp Kamyonları (32 ACK 188 plaka, MC90322 

motor ve NMOKKXTP6K-MC90322 şasi nolu,  (32 ACK 174 plaka, MC90374 motor ve 

NMOKKXTP6KMC90374 şasi nolu),  1 adet Fiat Pratico 1,6 Mjet 120 HP şasi üzerine 

katmerciler 3 m3 çöp toplama (mini çöp taksi) damperli kamyon 2022 model 32 ACL 005 

plaka 9344174 motor no ve ZFA26300006V78024 şasi nolu araçlarımızın kamu hizmetinde 

kalmasının sağlanması amacıyla haciz edilemeyeceğine dair karar alınması 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

       Gereği için Temizlik İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
08.04.2022-67 

Isparta Aya Baniya (Payana) Kilisesi Restorasyon ve Teşhir Tanzim Uygulaması İşi 

(Isparta Koku Atölyesi:  Kokuhane  projesi kapsamında)  için;  Batı  Akdeniz  

Kalkınma Ajansıyla imzalanan sözleşme gereğince KDV dahil 5.000.000,00TL 

(BeşmilyonTürklirası) hibenin kabul edilmesinin görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;   



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

Uygulaması İşi (Isparta Koku Atölyesi: Kokuhane projesi kapsamında) için; Batı Akdeniz 

Kalkınma Ajansıyla imzalanan sözleşme gereğince KDV dahil 5.000.000,00₺ 

(BeşmilyonTürklirası) 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. 

 
08.04.2022-68 

11.02.2022 tarih ve 24 sayılı meclis kararı ile S.S. 18 Nolu Özel Halk Otobüslerine 

verilen araç başı gelir desteğinin (500,00 TL)iptalinin görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanıp meclisimize sunulan 

raporda;         

      AÇIKLAMASI-  11.02.2022 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclis Kararının 

3.paragrafında S.S. 18 no.lu  Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi’ne 

Şubat ayı dâhil olmak üzere 2022 yılı sonuna kadar araç başı aylık 500,00₺ (Beş yüz Türk 

Lirası) gelir desteği verilmesi kararı alınmış olup; 

      Şubat ayına ait gelir desteği ödemesi; Mart ayında yapılmış, Mart ayına ait ödeme ise 

Nisan ayı içerisinde yapılacaktır. 

      2022 yılı Nisan ayına ait yapılacak araç başı 500,00₺ (Beş yüz Türk Lirası) gelir desteği 

ödemesi dâhil, 2022 yılı sonuna kadar yapılacak olan aylık araç başı 500,00₺ (Beş yüz Türk 

Lirası)  gelir desteği ödemelerinin iptal edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

      Gereği için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
08.04.2022-69 

Kapalı, cadde  ve otopark fiyat tarife uygulamasının görüşülmesi. 

Belediye Meclisi  Tarife ile Plan ve Bütçe  Komisyonunca hazırlanıp meclisimize sunulan 

raporda; 

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde 25 kabul 6 ret oyu kullanılarak 

oy çokluğuyla kabul   edildi.  

        Gereği için İşletme Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 



08.04.2022-70 
Cadde, Sokak ve Parklara İsim verilmesinin görüşülmesi. 

Belediye Meclisi İsim Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

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

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

       AÇIKLAMASI- Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler devam ettiğinden 

konunun daha sonraki meclis toplantılarında değerlendirilmesi uygun bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği 

şekilde oy birliğiyle kabul  edildi. 

        Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
08.04.2022-71 

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin tahsisi konusunun görüşülmesi. 

Belediye Meclisimiz İmar Komisyonunca hazırlanıp meclisimize sunulan raporda; 

        AÇIKLAMASI-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ilimiz merkez 

Dere  (Işıkkent)  Mahallesi 7260 ada 2 no.lu 5.172,92m² yüzölçümlü taşınmazın imar 

planında temel eğitim alanı olarak ayrıldığından 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. 

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

Başkanlığı) 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. 

 
08.04.2022-72 

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin tahsisi konusunun görüşülmesi. 

Belediye Meclisimiz İmar Komisyonunca hazırlanıp meclisimize sunulan raporda; 

        AÇIKLAMASI-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ilimiz Merkez 

Deregümü  (Fatih) Mahallesi tapunun 5095 ada 1 no.lu taşınmaz üzerindeki sosyal 

tesis  içerisinde bulunan  alanının  çocuk teslim merkezi  olarak kullanılmak üzere 5393 

sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (d) bendi gereğince Adli Destek ve Mağdur 

Hizmetleri 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. 

 



08.04.2022-73 
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan (ITKM) Isparta Ticaret ve Kültür Merkezindeki 

trafo ve tahsilat veznesinin yapılan protokol gereği TEDAŞ'a devri konusunun 

görüşülmesi. 

Belediye Meclisimiz İmar Komisyonunca hazırlanıp meclisimize sunulan raporda; 

        AÇIKLAMASI- İlimiz Merkez Pirimehmet  (Yayla) Mahallesi 8077 ada 334 no.lu 

taşınmaz üzerindeki ITKM  (Meydan AVM) Isparta Ticaret ve Kültür Merkezinde bulunan 

4 adet Trafo ve 1 adet Tahsilat Veznesinin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve 

Isparta Belediye Başkanlığı ile yapılan protokol hükümleri gereği protokol hükmünde geçen 

devir şartlarıyla 8077 ada 334 no.lu taşınmaz üzerinde bulunan A-3 Blok 1. Bodrum 35 no.lu 

Bağımsız Bölüm, D-2 Blok 1.Bodrum 7 no.lu Bağımsız Bölüm, D-4 Blok 1.Bodrum 6 no.lu 

Bağımsız Bölüm, G Blok 1.Bodrum 14 no.lu Bağımsız Bölüm – G Blok 1.Bodrum 11 no.lu 

Bağımsız Bölümlerinin Türkiye Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş ye tapu devirlerinin 

yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

          Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

          Gereği için Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
08.04.2022-74 

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan müstakil ticari, konut ve arsaların satışı, trampa 

yapılması veya  kat karşılığı olarak değerlendirilmesi için encümene yetki verilmesinin  

görüşülmesi. 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp meclisimize sunulan raporda; 

      Belediyemize ait müstakil parsel olan ticari, konut arsalarının aşağıda tabloda ada 

parselleri ve hâlihazırdaki imar durumları belirtilen gayrimenkuller ile 5675 ada 4 no.lu 

taşınmazın münferit veya ifrazı yapılması halinde yeni oluşacak parsellerin de piyasa 

araştırılması yapılarak, satışı, trampası veya kat karşılığı olarak değerlendirilmesi için 5393 

Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) bendine göre  Encümene yetki verilmesi 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde 25 kabul 6 ret oyu kullanılarak oy çokluğuyla 

kabul edildi. 

        Gereği için Emlak ve istimlak Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 



08.04.2022-75 
Bezirgan-Zambaklı Şelalesi, Andık Deresi Rekreasyon projesi kapsamında vatandaş 

mülkiyetinde bulunan taşınmazların satın alınması, kamulaştırılma veya Belediyemiz 

taşınmazları ile trampa yapılması için encümene yetki verilmesinin görüşülmesi. 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp meclisimize sunulan raporda; 

      AÇIKLAMA: Belediye mücavir alan sınırlarımız içerisinde plansız alanda kalan özel 

mülkiyette bulunan aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların Bezirgan-Zambaklı Şelalesi, Andık 

Deresi Rekreasyon projesi kapsamında Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 

taşınmazların satın alınması kamulaştırılması veya Belediyemiz taşınmazları ile trampa-

takas yapılması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi 

gereğince Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde 25 kabul 6 ret oyu kullanılarak 

oy çokluğuyla kabul edildi. 

Gereği için Emlak ve istimlak Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 

 
08.04.2022-76 

Belediyemizce, ilimizde yapılacak, nazım ve uygulama imar 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 oy 

birliğiyle kabul edildi. 

        Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
08.04.2022-77 Mücavir alan sınırlarımız içinde  kalan köyler ve Aliköy ile Bozanönü Köylerinin 

mücavir alan sınırında kalan  kısımlarında şebeke yatırımlarının   yapılmasının  

görüşülmesi. 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca 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 Torosgaz A.Ş.'ye 

gelen talepler doğrultusunda, mücavir alan sınırlarımız içinde kalan köyler ve Aliköy ile 

Bozanönü Köylerinin mücavir alan sınırında kalan kısımlarında doğalgaz şebeke 

yatırımlarının, şebeke yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde yapılan hatların deplase 



edilmesinin gerekmesi durumunda tüm deplase maliyetlerinin belediyemizce 

karşılanacağının taahhüt edilmesi komisyonumuzca uygun  bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle kabul edildi. 

        Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 

 
08.04.2022-78 Işıkkent, Binbirevler Mahallelerinin tamamı ve Dere, Yenice, Hızırbey, Batıkent 

Mahallelerinin bir kısmını kapsayan takriben 432 hektarlik alanda plan revizyonu 

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

kuzeyinde kalan 2. etap 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

revizyonunun onaylanmasının görüşülmesi. 

 Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp meclisimize sunulan raporda; 

      AÇIKLAMASI- Komisyonumuzca değerlendirmeler sonucunda konunun bir sonraki 

meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle kabul edildi. 

        Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
08.04.2022-79 Şehir Merkezi, Çünür Mahallesi ve Üniversite doğu kampüsünü birleştirecek 

içerisinde bisiklet yolları, yaya yolları ve raylı sistem de bulunan alternatif 50 

metrelik bulvarın 05.11.2021 tarih 252 sayılı meclis kararı ile üniversiteye kadar olan 

kısmı imar planına işlenmiş olup, üniversite alanında kalan kısmının imar planına 

işlenmesinin görüşülmesi. 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

      AÇIKLAMASI- Şehir Merkezi, Çünür Mahallesi ve Üniversite Doğu Kampüsünü 

birleştirecek içerisinde bisiklet yolları, yaya yolları ve raylı sistem de bulunan alternatif 50 

metrelik bulvarın Süleyman Demirel Üniversite ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

görüşleri dogrultusunda imar planına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmustur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle kabul edildi. 

        Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
08.04.2022-80 İmar Planı Değişikliği Talepleri-1 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;         

       MADDE 1- Etüd Proje Müdürlüğü’nün Keçeci Mahallesi, 197 ada da yapılması 

planlanan Belediye Hizmet Alanını (Engelsiz Yaşam Merkezi) emsalinin artırılması teklifi. 

       AÇIKLAMASI- Keçeci Mahallesi, 197 ada da yapılması planlanan Belediye Hizmet 

Alanının (Engelsiz Yaşam Merkezi) yapılaşma emsalinin E=1,80 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.    

 
08.04.2022-81 İmar Planı Değişiklik Talepleri-2 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;           

       MADDE 2- Etüd  Proje Müdürlüğü’nün, Modernevler  Mahallesi,  154 Cadde ve 

3209/1 Sokak kesişiminde bulunan park alanına yapılması planlanan Belediye Hizmet 

Alanında (Çocuk Kütüphanesi) düzenleme yapılmasının görüşülmesi. 

      AÇIKLAMASI- Modernevler Mahallesi, 154 Cadde ve 3209/1 Sokak kesişiminde 

bulunan park alanına yapılması planlanan Belediye Hizmet Alanında (Çocuk Kütüphanesi) 

tasarlanan projeye göre alanın etkili kullanılması amacıyla, Belediye Hizmet 

Alanının (Çocuk Kütüphanesi) batı tarafına kaydırılarak  E=l,80 olarak düzenlenmesi 

ve  değişikliklerin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar 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.    

 
08.04.2022-82 İmar Planı Değişiklik Talepleri-3 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;           

       MADDE 3- Muzaffer Türkeş Mahallesi, 212 ve 217 caddeler kesişiminde bulunan 

sosyal tesis alanının çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesinin görüşülmesi. 

      AÇIKLAMASI- Muzaffer Türkeş Mahallesi, 212 ve 217 caddeler kesişiminde bulunan 

sosyal tesis alanının çekme mesafelerinin  civarında oldugu gibi 5 metre olarak 

düzenlenmesi  ve değişikliklerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 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.    

 



08.04.2022-83 2021 yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp meclisimize sunulan raporda;     

       AÇIKLAMASI- Belediye Meclisimiz 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arası faaliyet 

raporunun görüşülmesi,  meclisimizce yapılan müzakereler sonunda 16 kabul, 6 ret, 9 

çekimser  oyu kullanılarak oy  çokluğuyla kabul edildi. 

       Gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
08.04.2022-84 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında "Kurumumuz 

adına Isparta'da Dokumacılık ve Kök Boya Geleneği ile Kadın ve Gençler İstihdama 

Katılıyor" başlıklı proje için Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN'e yetki 

verilmesinin görüşülmesi. 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

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

Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 

(SOGEP) kapsamında kurumumuz adına "Isparta'da Dokumacılık ve Kök Boya Geleneği 

ile Kadın ve Gençler İstihdama Katılıyor" başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve 

başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında 

öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, 

       Proje kapsamında münferiden hibe sözleşmesi imzalanmaya, sunulan projeye ilişkin 

olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerinin imzalamaya, proje hesabını açarak 

bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve/veya bu işlemleri 

gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmeye 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 ve Proje Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 

 


