
 

ISPARTA BELEDİYESİ 2020 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ 

 
KARARIN 

TARİH VE 

SAYISI 

                                          KARAR ÖZETİ 

12.06.2020-132 Gelir Tarifesinde Değişiklik Yapılmasının Görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda; 

       AÇIKLAMA-  Isparta Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 27.03.2020 tarih 88316341-

301.01-E.440 sayılı emirleri gereğince, ilgi yazı ekinde gönderilen 2020 yılı için geçerli 

olacak Ambulans Hizmetleri Ücret Tarifesinin bulunduğu Ambulans Hizmetleri 

Komisyon Kararının uygulanması hususundaki talebin ilgili komisyon kararı tarife 

komisyonumuzca incelenmiş olup, hasta nakil şeklinde belediyemizce verilmekte olan 

hizmetin; 

                    Şehir İçi                                       Şehir Dışı 

              (İl Sınırları İçi)                           (İl Sınırları Dışı) 

             Hasta Nakil Ücretsiz                             km.x5,40 

 Tek Yön km. 5,40 TL alınması, gidiş dönüş şeklinde olan hasta nakillerinde 

dönüş bedelinin %50 indirimli olarak  alınmasına, 

 500 km.yi geçen şehir dışı hasta nakillerinde ambulansta ikinci personel 

bulundurulmak şartıyla, km. başına 0,50 Kr. ekleyerek fiyat uygulanabilir. 

 Güzergâh üzerinde bulunan otoban, köprü, feribot geçişleri fiyatlara ilave 

edilecektir. 

 Belirlenen fiyatlara KDV dâhildir. 

 Fakir, muhtaç, belediye personeli ve birinci derece yakınlarının talepleri yazılı 

olarak alınıp, ilgili belgeler    (fakirlik ilmühaberi, personel kimlik kartı) ibraz 

edilmek suretiyle Başkanlık Makam Oluru ile ücretsiz olarak hasta nakli 

gerçekleştirilecektir, şeklinde düzenlenerek uygulanması yönünde görüş 

birliğine varılmıştır. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda maddenin bir sonraki meclis toplantısına 

ertelenmesi oy birliğiyle  kabul edildi. 
12.06.2020-133 Gelir Tarifesinde Değişiklik Yapılmasının Görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda; 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda; 

       AÇIKLAMA- 17.04.2020 tarih ve 31102 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 7244 

Sayılı Kanunla (Kabul Tarihi:16.04.2020) Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının 

Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda 

değişiklik yapılmasına dair kanunun 1. Maddesinin (e ) bendi 

 (Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının konutlara ve faaliyetleri 

durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı 

alacakları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil 

edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere belediye meclisi tarafından 3 ay ertelenebilir. 

Bu süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar belediye meclisince uzatılabilir.  Bu 

alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, 

herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.)  Hükümleri Gereğince 

meskenler ve diğer su abone gruplarının su sayaç okumalarının 3 ay süreyle 

ertelenmesine, erteleme sonunda sayaçlar okunduğu zaman oluşacak su m3 fiyatlarının 

hesaplama esnasında mevcut tarifede meskenlere uygulanan en düşük bedel üzerinden 

(Meskenler 2 - 5595 sayılı kanun  tarifesi hariç) kademe artırımı olmaksızın hesaplanarak 



bütün abone gruplarına  tahakkuk ettirilmesine ve ilgili kanun (7244 sayılı kanun e 

maddesi) hükümleri doğrultusunda tahsili,  3 aylık sürenin dolmasına müteakiben 

yapılacak işlemlerin 18.11.2019 tarih ve 231 sayılı meclis kararı ile belirlenen 2020 yılı 

gelir tarifesi üzerinden uygulamanın devamı komisyonumuzca uygun  bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle  kabul edildi. 
12.06.2020-134 Gelir Tarifesinde Değişiklik Yapılmasının Görüşülmesi. 

      Belediye Meclisi Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize 

sunulan raporda; 

      AÇIKLAMA- Oto Yıkama Su Ücreti ve Halı Yıkamahane Su Ücretleri ile ilgili 

konunun ticarethane olarak genel anlamda 2021 yılı gelir tarifesi çalışmaları içinde 

görüşülmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle  kabul edildi. 
12.06.2020-135 Gelir Tarifesinde Değişiklik Yapılmasının Görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda; 

       AÇIKLAMA-   

SIRA 

NO 
ÜRÜNÜN CİNSİ HAM FİYATI 

KUMLAMALI 

FİYATI 

PATİNATOLU 

FİYATI 

ÜRÜNÜN 

FİYATI 

1 
Kilit Parke (6 cm. kalınlığında) 

m2 
- 

  
13,14+KDV 

2 
Kilit Parke (8 cm. kalınlığında) 

m2 
- 

  
14,83+KDV 

3 
2*30*S.Boy Fonolit Plaka m2 

(ham) 
32,18+ KDV 39,18+KDV 48,18+KDV 

 

4 
3*30*S.Boy Fonolit Plaka m2 

(ham) 
39,60+KDV 46,60+KDV 57,10+KDV 

 

5 
4*30*S.Boy Fonolit Plaka m2 

(ham) 
47,98+KDV 55,48+KDV 66,48+KDV 

 

6 
5*30*S.Boy Fonolit Plaka m2 

(ham) 
52,84+KDV 60,84+KDV 72,34+KDV  

7 
6*30*S.Boy Fonolit Plaka m2 

(ham) 
58,91+KDV 67,41+KDV 79,41+KDV 

 

8 10*15*50 Fonolit Bordür MTÜL 
   

35,50+KDV 

9 10*20*50 Fonolit Bordür MTÜL 
   

37,50+KDV 

10 14*30*50 Fonolit Bordür MTÜL 
   

46,00+KDV   

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle  kabul edildi. 
12.06.2020-136 Belediyemiz Cenaze Hizmetlerinde kullanılmak üzere Panelvan Kapalı Tip 4 Cenaze 

Taşıma kapasiteli, soğutmalı ve refakatçi koltuklu 2 adet Cenaze Taşıma Aracının 

Alımının Görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

       AÇIKLAMA- Belediyemiz Cenaze Hizmetlerinde kullanılmak üzere Panelvan 

Kapalı Tip 4 Cenaze Taşıma Kapasiteli, Soğutmalı ve Refakatçi Koltuklu 2 adet Cenaze 

Taşıma Araçlarının alımı komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle  kabul edildi. 
12.06.2020-137 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet yükleyici, 5 adet kamyon, 1 adet 

Tır Dorsesi ve 2 adet Otobüsün kamu kaynaklarının en etkili ve verimli şekilde 

kullanılması amacı ile sıfır veya ikinci el olarak alımının görüşülmesi. 

       Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;AÇIKLAMA-  Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet yükleyici ve 

5 adet kamyon 1 adet Tır Dorsesi ve 2 adet Otobüsün kamu kaynaklarının en etkili ve 

verimli şekilde kullanılması amacı ile sıfır veya ikinci el olarak alımı komisyonumuzca 



uygun bulunmuştur. Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan 

geldiği şekilde oy birliğiyle  kabul edildi. 

 

12.06.2020-138 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun Kapsamında Belediyemize ait 

Kutlubey Mahallesi 6 Mart Atatürk Caddesi No:30 adresindeki Atatürk Park 

Kafe'de 06.09.2019 tarih ve 170 nolu Belediye Meclisi Kararı gereğince 1(bir) kişi 

kadro onayı bulunan özel güvenlik personelinin, İşletme Müdürlüğünün 03.06.2020 

tarih ve 125 sayılı yazısına istinaden, 4 (dört) kişi olarak özel güvenlik görevlisi 

personeli  kadrosunun  artırılmasının görüşülmesi. 

  Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

        AÇIKLAMA-  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun Kapsamında 

Belediyemize ait Kutlubey Mahallesi 6 Mart Atatürk Caddesi No:30 adresindeki Atatürk 

Park Kafe'de 06.09.2019 tarih ve 170 nolu Belediye Meclisi Kararı gereğince 1(bir) kişi 

kadro onayı bulunan özel güvenlik personelinin, İşletme Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih 

ve 125 sayılı yazısına istinaden, 4 (dört) kişi olarak özel güvenlik görevlisi personeli 

kadrosunun artırılması komisyonumuzca uygun    bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle  kabul edildi. 
12.06.2020-139       Belediye Meclisi  İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;   

       MADDE- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Karaağaç Mahallesi 888 ada 1 Nolu 

parsel ile Yayla Mahallesi 1738 ada 1 nolu parsel gayrimenkullerin Milli Eğitim Bakanlığı 

(İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığına) tahsisi konusunun görüşülmesi. 

       AÇIKLAMASI- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Karaağaç Mahallesi 888 ada 1 

nolu parsel (Fatih Ortaokulu) ile Yayla Mahallesi 1738 ada 1 nolu parsel (Gülistan 

İlkokulu) gayrimenkullerin Milli Eğitim Bakanlığı (İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığına) 10 

yıllığına tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy  

birliğiyle kabul edildi. 

 
12.06.2020-140 Cadde, Sokak ve Parklara İsim verilmesinin görüşülmesi. 

Belediye Meclisi İsim Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

      MADDE 1- 15.08.2015 tarihinde Hakkari ilimiz Şemdinli ilçesinde terör saldırısı 

sonucu şehit olan Polis Özel Harekat Başkomiseri Ahmet ÇAMUR'un isminin ilimizde 

herhangi bir üst geçit, cadde veya sokağa verilmesi teklifi. 

     AÇIKLAMASI-  Dilekçe sahibi ile yapılan görüşme sonucu, şehidimizin ilimizde 

görev yapmaması ve ikamet etmemesi sebebiyle teklif komisyonumuzca uygun 

bulunmamıştır. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle kabul edildi. 

 
12.06.2020-141 Cadde, Sokak ve Parklara İsim verilmesinin görüşülmesi. 

       Belediye Meclisi İsim Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;   

       MADDE 2- 1996 yılında vatani görevini yapmakta iken Şırnak'ta mayına basarak 

Gazi olan Mehmet YAKA 'nın isminin İlimizde  herhangi bir cadde, sokak yada parka 

verilmesi teklifi. 

      AÇIKLAMASI-  Daha önce Gazilerimizin isimlerinin yaşatılmasıyla ilgili Belediye 

Meclisimizin almış olduğu 10.01.2020 tarih ve 10 sayılı kararda; Gazilerimizin isimlerinin 

ayrı ayrı yerlere verilmesinin değil, bir bütün olarak değerlendirilmesinin daha uygun 

olması sebebiyle, Gaziler Parkına bir anıt yapılması ve tüm Gazilerimizin nerelerde Gazi 

oldukları ile isimlerinin birer plaket yapılarak yaşatılması ve bilgilendirilmesi uygun 

bulunmuş olup, Gazi yakınlarımızla da görüşülerek Gazimizin isminin ileride Gaziler 

Parkına yapılacak anıtta yaşatılması uygun bulunmuştur. 

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 



birliğiyle kabul edildi. 

 

12.06.2020-142 İmar Planı Tadilatları-1 
        Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

       MADDE 1- Vatan Mahallesi tapunun Gülcü 3648 ada 1, 3 ve 6 parsel maliklerinin ada 

bütününde emsalin 1,20 olarak aynen kalması kat yüksekliğinin 3 kattan 5 kata 

çıkartılması teklifi. 

      AÇIKLAMASI: Yapılan başvurunun ada bazında olmaması nedeniyle teklif uygun 

bulunmamıştır. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 
12.06.2020-143 İmar Planı Tadilatları-2 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

       MADDE 2- Vatan Mahallesi 3621 ada, 5, 6 ve 9 nolu parsel maliklerinin 

parsellerinde emsalin 2,00 olarak aynı kalması kat yüksekliğinin 5 kattan 6 kata 

çıkartılması teklifi. 

       AÇIKLAMASI: Yapılan başvurunun ada bazında olmaması nedeniyle teklif 

uygun bulunmamıştır. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 
12.06.2020-144 İmar Planı Tadilatları-3 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

       MADDE 3- Çünür, Mahallesi 8353 ada 1 nolu parselin yoğunluk E=0,60 korunarak 

kat yüksekliğinin 2 kattan 4 kata çıkartılması teklifi. 

     AÇIKLAMASI: Komisyonumuzca yapılan değerlendirmelerin devam etmesinden 

dolayı konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur. 

     Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 
12.06.2020-145 İmar Planı Tadilatları-4 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

       MADDE 4- Fatih Mahallesi 3050 ada 14 nolu parselin 201 cadde cephesinde 

Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı olarak plan değişikliği yapılması teklifi. 

      AÇIKLAMASI- Komisyonumuzca yapılan değerlendirmelerin devam etmesinden 

dolayı konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 
12.06.2020-146 İmar Planı Tadilatları-5 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

       MADDE 5- Tapunun, Dere Mahallesi 4356 ada 1 nolu parselin cephe aldığı 5642 

sokağın istenilmesi durumunda zemin katlarının ticari olarak yapılması için karar alınması 

teklifi. 

        AÇIKLAMASI- Tapunun, Dere Mahallesi, 4356 ada 1 nolu parselin, zemin 

katının ticari olarak düzenlenmesi istenildiğinden, Planlı Alanlar Yönetmeliği gereği 5642 

nolu sokağın istenilmesi durumunda zemin katlarının ticari olarak yapılabilmesi 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde 

komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi. 
12.06.2020-147 İmar Planı Tadilatları-6 

MADDE 6- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Hmax=Serbest veya 

Yençok=Serbest olarak belirlenmiş alanlarda, 06.03.2020 tarih 74 sayılı Meclis Kararı ile 

belirlenen kat yüksekliklerinin yeniden düzenlenmesi teklifi. 

       AÇIKLAMASI- İlimizde bundan sonra yapılması istenilen yapılaşmaların, belirli bir 

kat ile sınırlandırılmasına yönelik 06.03.2020 tarih ve 74 sayılı belediye meclis kararında 



belirlenen kat yüksekliklerinin ilimiz koşullarına daha uygun olmasından dolayı, kat 

yüksekliklerinin yeniden değerlendirilmesi uygun bulunmamıştır. Meclisimizce yapılan 

müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi. 
 

12.06.2020-148 İmar Planı Tadilatları-7 

     Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

MADDE 7- Bahçelievler Mahallesi, Türkoloji Parkı, 702 ada 136 ve 145 parsellerinin bir 

kısmında "Belediye Hizmet Alanı’’ olarak plan değişikliği yapılması teklifi. 

AÇIKLAMASI- Bahçelievler Mahallesi, 702 ada 136 ve 145 parsellerin bulunduğu 

alanda bulunan park alanından yaklaşık 1000 metrekaresinin belediye hizmet alanı olarak 

değişiklik yapılması, buna karşılık 3048 ada 17 parselde bulunan sosyal tesis alanının park 

alanı olarak düzenlenmesi ve değişikliklerin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar  

Planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun    bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 
12.06.2020-149 İmar Planı Tadilatları-8 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

      MADDE 8- Çünür Mahallesi’nde bulunan Trafik Eğitim Parkı alanının 

tapulanabilmesi için eş değer yer ayrılması teklifi. 

     AÇIKLAMASI -Çünür Mahallesi Trafik Eğitim Parkı Alanının, Resmi Kurum Alanı 

Trafik Eğitim Parkı olarak düzenlenmesi buna eşdeğer olarak, 5794 ada 1 parselde 

bulunan Resmi Kurum alanının Park Alanı olarak düzenlenmesi, 8354 ada 4 parselin 675 

metrekaresinin park alanı olarak düzenlenmesi kalan kısmının konut alanına dahil 

edilmesi ayrıca, park alanı olarak ayrılan alanlar ile 5785 ada 7 ve 8 parseller ile 5760 ada 

3 ve 4 parsellerin eşdeğer alan olarak terklerinin yapılması ve değişikliklerin 1/5000 

Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun 

bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 
12.06.2020-150 İmar Planı Tadilatları-9 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

       MADDE 9- Belediye Meclisimizin 07.02.2020 tarih ve 51 sayılı kararı ile yapılan 

plan değişikliği ile yeri değiştirilen park alanının tapulanabilmesi için eş değer yer 

ayrılması teklifi. 

      AÇIKLAMASI- Belediye Meclisimizin 07.02.2020 tarih ve 51 sayılı kararı ile 105 

cadde ile 3236 sokak kesişimde bulunan park alanın ticari alana dahil edilmesine karşılık 

ihdas işleminin yapılması için eşdeğer olarak 11 ada 7 parselin terkinin yapılması 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy çokluğuyla kabul edildi. 
12.06.2020-151 İmar Planı Tadilatları-10 

  Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

       MADDE 10- Belediye Meclisimizin 15.05.2020 tarih 123 Sayılı kararı ile yapılan 

plan değişikliği ile ayrılan Sosyal Tesis Alanının tapulanabilmesi için eş değer yer 

ayrılması teklifi. 

     AÇIKLAMASI- Akkent Mahallesi 15.05.2020 tarih ve 123 sayılı kararı ile plan 

değişikliği yapılarak 6008 sokak, 6010 sokak ile 183 cadde kesişiminde bulunan alanda 

ayrılan sosyal tesis alanının ihdas işleminin yapılması için eşdeğer olarak, 6 ada 12 

parselin park alanında kalan kısmından eşdeğer ölçülerde alanın ifraz edilerek terkinin 

yapılması  komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

 

 



 

 

 

 
12.06.2020-152 İmar Planı Tadilatları-11 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda; 

       MADDE 12- İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Davraz Mahallesi 

tapunun Karaağaç 888 ada 1 nolu parselinde, yapılması planlanan tip 

projeye göre çekme mesafelerinin düzenlenmesi teklifi. 

      AÇIKLAMASI- Davraz Mahallesi tapunun Karaağaç 888 ada 1 nolu 

parselinde, yapılması planlanan tip projeye göre, yapılaşma koşullarının 

E=1,50 olarak belirlenmesi ile 20 metre olan çekme mesafesinin 5 metre 

olarak düzenlenmesi ve değişikliklerin 1/1000 Uygulama İmar Planlarına 

işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan 

geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi. 
 

  


