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KARARIN 

TARİH VE   

SAYISI 

                                          KARAR ÖZETİ 

14.08.2020-185 MADDE- 12.06.2020 tarih ve 135 sayılı Meclis Kararı ile tespit edilen Belediyemiz 

tarafından üretilen ve satışı yapılan ürünlerde  meydana gelebilecek ani maliyet bedeli 

değişikliklerinde piyasa koşullarına uygun olarak hızlı hareket edebilmek amacıyla 

uygulanacak fiyat tarifesi için Encümene Yetki verilmesinin görüşülmesi.    Belediye 

AÇIKLAMASI- Meclisimiz Plan Bütçe ve Tarife Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize 

sunulan raporda; 

12.06.2020 tarih ve 135 sayılı Meclis Kararı ile tespit edilen Belediyemiz Fen İşleri 

Müdürlüğü tarafından üretilen Andezit ve Kilit Parke Taş Ürünlerinde çeşitli 

sebeplerle  meydana gelebilecek ani maliyet bedeli değişikliklerinde piyasa koşullarına 

uygun olarak hızlı hareket edebilmek amacıyla uygulanacak fiyat tarifesi için Encümene 

Yetki verilmesi komisyonumuzca uygun  bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

 

14.08.2020-186 MADDE- Belediyemize şartsız Hibe Edilecek Araçların Görüşülmesi 

AÇIKLAMASI: Belediye Meclisi  Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize 

sunulan raporda; 

        05.12.2019 tarih ve 41118 sayılı Isparta Belediyemize Bilginay Temizlik Hiz. Yemek 

Bil. İlaç. Org. Taş. Danış. Tekstil Tur. Tic. Paz. San. Ltd. Şti. nin vermiş oldukları 

dilekçelerinde  çeşitli marka ve modellerde 10 adet araç vermeyi taahhüt etmişlerdi. Bu 

dilekçeye istinaden 06.12.2019 tarih 235 sayılı meclis kararı alınmıştı. Son olarak 

Belediyemize vermiş oldukları dilekçelerinde önceki kararın düzeltilerek  10 adet 2015 

model Ford Transit Tek Kabin Kasalı araçları Isparta Belediyesine şartsız olarak 

bağışlamak istediklerini belirtmişler ve bu talep komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

     Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy  birliğiyle kabul edildi. 

 

14.08.2020-187 MADDE- 16.04.2020 tarih ve 7244 Sayılı Kanunun 1.maddesinin ç bendi (faaliyetleri 

durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme 

ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez) gereğince kira bedellerinin alınmaması 

hususunun görüşülmesi.  

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

        16.04.2020 tarih ve 7244 Sayılı Kanunun 1.Maddesinin ç bendinde 

“……….Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette 

bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez” denildiğinden, 

       Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 19.03.2020 tarih ve 73304 sayılı yazısının Sağlık 

Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda Umuma Açık İstirahat ve Eğlence 

Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada 

bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle alınan önlemler çerçevesinde 

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen 2020/7 genelge ile "81 ilde, tiyatro, sinema, 

gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, 

gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile 

salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (ateri, 

playstation vb.) her türlü kapalı çocuk oyun alanları AVM ve lokanta içindekiler 

dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, 

kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir 

süreliğine 16.03.2020 saat 24:00 itibariyle durdurulacaktır" denilmiştir. Halı saha 



16.03.2020 kapanış – 12.08.2020 açılış, Berber-Kuaför 21.03.2020 kapanış- 

11.05.2020 açılış 5759 sayılı Genelge ile  Düğün Salonu 16.03.2020 kapanış - 

01.07.2020 açılış, 2020/69 İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile  Çay Ocakları, Kahvehane, 

Oto Pazarı, Hayvan Pazarı 20.03.2020 tarih 2020/4 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 

ile 20.03.2020 kapanış-01.06.2020 açılış İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kapanan ve 

faaliyetleri durdurulan işyerlerinin faaliyette bulunmadığı süre kadar kira bedellerinin 

alınmaması, 

      Ayrıca Kanunen 65 yaş ve üstü kişilerin 21.03.2020 tarihinden itibaren sokağa çıkması 

yasak olduğundan dolayı 65 yaş ve üstü kiracılardan açmadıkları süre kadar (28.05.2020 

tarihine kadar)  kira bedelinin alınmaması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda maddeye kreş ve gündüz bakım 

evlerinin ilavesi ayrıca bu maddeyle ilgili pandemi sürecinde kapalı ve bundan sonra 

genelgeyle kapanabilecek işyerlerinin değerlendirilmesi için  encümene yetki verilmesi oy 

birliğiyle  kabul edildi. 

 

14.08.2020-188       Cadde, Sokak ve Parklara İsim Verilmesi Görüşülmesi 

      Belediye Meclisi İsim Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

      MADDE 1- İlimizde yeni açılacak bir bulvara Şehit Yüzbaşı Ferhat ÇİFTÇİ’nin 

isminin verilmesi teklifi. 

      AÇIKLAMASI- Komisyonumuzca yapılan araştırma ve dilekçe sahibi ile yapılan 

görüşme sonucu, şehrimizde yeni açılan 201 caddenin, 206 Cadde ile 245 Cadde arasında 

kalan kısmına Şehit Yüzbaşı Ferhat ÇİFTÇİ Bulvarı isminin verilmesi uygun 

bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle kabul edildi. 

 

14.08.2020-189 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin tahsisi konularının görüşülmesi. 

Belediye Meclisi  İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

     MADDE 1-Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Tapunun İstiklal- 2 Mahallesi 1050 

ada 8 no.lu parselin  ( 2.705,92m² ) İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsisi konusunun 

görüşülmesi; 

      AÇIKLAMASI- İmar Planında Sosyal Tesis Yurt Alanında kalan Tapunun İstiklal-2 

Mahallesi 1050 ada 8 no.lu parselin ( 2.705,92m² ) nin Eğitim - Öğretim hizmetlerinde 

kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne  10 yıllığına tahsis 

edilmesi  komisyonumuzca uygun bulunmuştur 

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy  birliğiyle kabul edildi. 

      

14.08.2020-190 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin tahsisi konularının görüşülmesi. 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

      MADDE 2- Belediyemizin hissesi bulunduğu Muzaffer Türkeş Tapunun Yayla 

Mahallesi 2798 ada 1 no.lu parselde bulunan ( 196,55m²) si , 2798 ada 2 no.lu parselde  ( 

179,96m²) si Milli Eğitim Bakanlığı ( İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı ) na Tahsisi 

konusunun görüşülmesi 

      AÇIKLAMASI: İmar Planında Temel Eğitim Alanında kalan  Belediyemizin 

hissesinin bulunduğu  Muzaffer Türkeş Tapunun Yayla Mahallesi 2798 ada 1 no.lu 

parselde bulunan ( 196,55m² ) hissesi, 2798 ada 2 no.lu parselde ( 179,96m² ) hissesinin 

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. 



14.08.2020-191 MADDE-Modernevler ve Anadolu Mahalleleri Devamında Kalan 120 Hektar Alanda 

Yapılan Merkez Isparta 1/5000 Nazım İmar Planı Revizyonunun Onaylanmasının 

Görüşülmesi. 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

AÇIKLAMASI- Modernevler ve Anadolu Mahalleleri devamında kalan 120 hektar 

alanda yapılan merkez Isparta 1/5000 nazım imar planı revizyonunun onaylanması 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle kabul edildi. 

 

14.08.2020-192 MADDE- 5956 Sokak, 5944 Sokak, 5923 Sokak İle 135 Cadde Arasında Kalan Alanda 

İmar Planı Revizyonu ve İlavesi Yapılmasının Görüşülmesi. 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

AÇIKLAMASI- 5956 Sokak, 5944 Sokak, 5923 Sokak ile 135 Cadde arasında kalan 

alanda imar planı revizyonu ve ilavesi yapılmak üzere kurum görüşlerinin alınması, 

Mehmet GÖKASLAN’ın karşı oyu ile oy çoğunluğuyla komisyonumuzca uygun 

bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde 22 kabul, 7 red oyu ile  oy 

çokluğuyla kabul edildi. 

 

14.08.2020-193 İmar Planı Değişikliklerine Yapılan İtirazların Görüşülmesi 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

     MADDE- İlimiz, Bahçelievler Mahallesi, 702 ada 136 ve 145 parsellerin bulunduğu 

alanda bulunan park alanının yaklaşık 1000 metrekaresinde Belediye Hizmet Alanı olarak 

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

alanı olarak düzenlenmesine yönelik Belediye Meclisimizin almış olduğu 12.06.2020 tarih 

148 sayılı, karara yapılan itirazın görüşülmesi teklifi. 

     AÇIKLAMASI- Belediye Meclisimizin 12.06.2020 tarih ve 148 sayılı kararı ile 

Bahçelievler Mahallesi 702 ada 136 ve 145 parsellerin bulunduğu alanda yaklaşık 1000 

metrekare park alanı ayrılmasına karşılık 3048 ada 17 parsel (1889 m2) ayrılmıştır. 

Yapılan plan değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 

ve ilgili mevzuata uygun olduğundan itiraz uygun bulunmamıştır. 

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

 

14.08.2020-194 İmar Planı Tadilatları-1 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

    MADDE 1- Fatih Mahallesi 3050 ada 14 nolu parselin 201 cadde cephesinde Akaryakıt 

ve LPG İstasyonu Alanı olarak plan değişikliği yapılması teklifi. 

    AÇIKLAMASI- Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda, teklif uygun 

bulunmamıştır.   

     Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle kabul edildi. 

 

14.08.2020-195 İmar Planı Tadilatları-2 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

         MADDE 2- İmar Planı Plan notlarında ilave ve değişiklik yapılmasının görüşülmesi. 

       AÇIKLAMASI- Belediyemiz İmar Planı plan notlarında aşağıdaki düzenlemelerin 

yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 33. Maddesine istinaden kapıcı dairesi yapılması zorunlu 

olan binalarda evsel atık bacası yapılması isteğe bağlı olarak uygulanmayabilir.  

11.05.2018 tarih ve 85 no’lu Meclis Kararında meskenler için istenilen otopark ihtiyacı 

hesabında 150 m2’ye kadar her daire için 1 araç, 151 m2 ve üzeri tüm daireler için en fazla 

2 araç olarak düzenlenmiştir. 



          Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle kabul edildi. 

 

14.08.2020-196 İmar Planı Tadilatları-3 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

       MADDE 3- Gülistan Mahallesi (tapunun Yayla Mahallesi), 539 ada 26 parselin, 

kuzeyinde bulunan park alanına 5 metre olan çekme mesafesinin 4 veya 3 metreye 

düşürülmesi teklifi. 

       AÇIKLAMASI- Gülistan Mahallesi tapunun Yayla 539 ada 26, 27, 28, 29 parsellerin 

park cephesinde yapı yaklaşma mesafesinin 5 metreden 3 metreye indirilmesi ve 

değişikliklerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi komisyonumuzca uygun 

bulunmuştur. 

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

 

14.08.2020-197 İmar Planı Tadilatları-4 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

       MADDE 4- Modernevler Mahallesi, 5688 ada 3 parsel ile 5689 ada 1 parsel arasında 

kalan park alanına 5688 ada 3 parsel cephesinde yer alan yolun dahil edilmesi teklifi. 

     AÇIKLAMASI- Modernevler Mahallesi 5688 ada 3 parsel ile 5689 ada 1 parsel 

arasında kalan park alanın batı cephesinde yerinde açık olmayan yolun park alanına dahil 

edilmesi ve değişikliklerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

 

14.08.2020-198 İmar Planı Tadilatları-5 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

       MADDE 5- İmar uygulaması yapılamayan, Dere Mahallesi, 251, 112, 164 caddelerin 

birleşiminde kavşağın bulunduğu alanda zayiatın fazla olması nedeniyle plan revizyonu 

yapılarak sorunun ve mağduriyetin giderilmesi teklifi. 

      AÇIKLAMASI- Dere Mahallesi, 251, 112, 164 caddelerin birleşiminde kavşağın 

bulunduğu alanda zayiatın fazla olması nedeniyle plan revizyonu yapılması ve 

onaylanmak üzere meclise sunulması Mehmet GÖKASLAN’ın karşı oyu ile oy 

çoğunluğuyla komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde 22 kabul, 7 red oyu ile  oy 

çokluğuyla kabul edildi. 

 

14.08.2020-199 İmar Planı Tadilatları-6 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

      MADDE 6- İmar uygulaması yapılamayan, Binbirevler Mahallesi 239, 240, 243 

cadde ve 4706 sokaklar arasında kalan alanda plan revizyonu yapılarak sorunun ve 

mağduriyetin giderilmesi teklifi. 

      AÇIKLAMASI- Binbirevler Mahallesi 239, 240, 243 cadde ve 4706 sokaklar 

arasında kalan alanda plan revizyonu yapılarak 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde 

uygulaması yapılacak şekilde düzenlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

 



14.08.2020-200 MADDE-Isparta Belediyesi Logo Yarışmasına katılan ve komisyonca belirlenen 3 adet 

logo içerisinden meclisimiz tarafından değerlendirme yapılarak 1,2 ve 3' ncü olacak 

logoların seçilmesi ve bu logoların ne şekilde kullanılacağının görüşülmesi. 

AÇIKLAMASI: Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Son başvuru tarihi 26.06.2020 

olan Isparta Belediyesi Logo Tasarım Yarışmasında Uzman Seçici Kurul 3157eser 

üzerinde çalışmıştır.   

      Yarışmaya katılan bütün eserlerin isimleri gizli olarak jüri üyeleri tarafından 

değerlendirildiği toplantıda, bu eserler arasından Belediye gibi hizmet ve insan odaklı bir 

kuruma yakışır Isparta ilinin kültürel tarih ve sosyal yapısının yansıtabilecek çağdaş bir 

sembolün seçilmesi konusunda hem fikir olunduğu ve eserlerin bu yöntemle 

değerlendirildiği ancak Isparta Belediyesine logosunun ifade edebilecek özgünlük ve 

birinciliğe layık bir tasarımın olmadığı ve finale kalan 3 eserden 2 sine 2. lik ve 3. 

lük   ödülü verilmesi  uygun görülmüş ve Belediye Meclisine 3 eser gönderilmiştir. 

       Belediye Meclisi ise 10.08.2020 tarihli toplantısında konuyu müzakere etmiş ve tekrar 

uzman jüri heyetine 3 eserden 2. ve 3. Olacak logoyu seçmesi için göndermiştir. 

       Uzman jüri heyeti yapmış olduğu toplantıda ekte bulunan kararı alarak aşağıda 

başvuru no ve isimleri belirtilen 2 eseri ödüle layık bulmuştur. 

       KAZANAN ESER SAHİPLERİ  

       2.lik ödülü (1686) Yakub Duha ÜNAL 

       3.lük ödülü (554)  Numan ŞAHİN 

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde oy birliğiyle kabul edildi. 

 

14.08.2020-2021 MADDE-Ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 Pandemi salgını nedeni ile tüm esnaflar 

gibi toplu taşıma esnafınızda bu süreçte çok fazla olumsuz etkilenmiştir. bu dönemde 

gerek ekonomik şartlar gerekse yolcu taşıma kapasitelerimizdeki düşüşten dolayı ve döviz 

kurlarında yaşanan dalgalanma ve yüksek artışlardan dolayı taşıma maliyetlerinde çok 

yüksek artışlar meydana gelmesi sebebiyle yolcu ücret tarifesinde yapılacak fiyat 

değişikliği talebinin görüşülmesi. 

        Belediye Meclisimiz Tarife Komisyonu ve Plan  Bütçe Komisyonlarınca hazırlanıp 

Meclisimize sunulan raporda; 

        Ülkemizin içinde bulunduğu Covid 19 Pandemi salgını nedeni ile tüm esnaflar gibi 

toplu taşıma esnafımızda bu süreçte çok fazla olumsuz etkilenmiştir. Bu dönemde gerek 

ekonomik şartlar, gerekse yolcu taşıma kapasitelerimizdeki düşüşten dolayı ve döviz 

kurlarında yaşanan dalgalanma ve yüksek artışlardan dolayı taşıma maliyetinde çok 

yüksek artışlar meydana gelmesi sebebiyle yolcu ücret tarifesinde yapılacak fiyat 

değişikliği çalışmaları devam ettiğinden konunun Eylül ayı meclis toplantısında 

görüşülmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda yolcu ücret tarifesindeki fiyat değişikliği 

için Encümene yetki verilmesi  oy birliğiyle kabul edildi. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


