
 

ISPARTA BELEDİYESİ 2021 EKİM AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ 

 

KARARIN 

TARİH VE 

SAYISI 

                                          KARAR ÖZETİ 

08.10.2021-217      2022 Yılı Performans Programının Görüşülmesi. 

Belediye Meclisimiz Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp meclisimize sunulan raporda;  

    2022 yılı Performans Programı bütçeleme çalışmaları devam ettiğinden dolayı, Kasım ayı 

meclisinde görüşülmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

    Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği 

şekilde oy birliğiyle kabul edildi. 

    Gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

  

 

08.10.2021-218 01.10.2021-31.12.2021 tarihleri arasında Belediyemizde görev yapmak üzere 

Belediyemizin norm kadrosunda münhal bulunan Tabip kadrosuna Tam Zamanlı 

Hizmet Sözleşmesi yapılmasının görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;    

       AÇIKLAMASI- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince 

Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücretlerinin 

söz konusu kadro ünvanlı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net 

tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenmesi 

gerekmektedir. 

         Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 

07.07.2021 tarih ve E.421547 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 

Konulu Genelgesindeki taban ve tavan ücretler ile sözleşmeli personel ek ödeme oranı 

tavanları dikkate alınarak "2021 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam 

edileceklere ödenecek net ücret ile bunlara yapılacak ek ödemelerin Belediye Meclisince 

belirlenmesi gerekmektedir"   denilmektedir.  Buna göre; 

        5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 3. fıkrasına istinaden çalıştırılacak 

Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ile bu personele ödenecek ücret ve ek ödemelerin her bir 

kadro unvanı için belirtilen sayıda tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamı için izin 

verilmesine ve tam zamanlı sözleşmeli personele Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali 

Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 07.07.2021 tarih ve E.421547 sayılı genelgede 

belirtilen birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle Devlet Memurları 

Kanununa göre tespit edilerek Tabip için yapılmasına ve 1 sayılı cetvelle gösterilen ücret 

tavanlarını aşmamak kaydıyla ödenmesi komisyonumuzca uygun  bulunmuştur. 

  S.NO:             SINIF:            ÜNVANI:                  DERECE:            ADEDİ: 

    01                   S.H.                  Tabip                                3                          1 



       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle kabul edildi. 

      Gereği için İnsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 

08.10.2021-219 Isparta Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf  Odasının Ticari Taksi(T Plaka) 

Personel Servisi (S Plaka) ve Okul Servislerinin (C Plaka) 2020 Yılı Çalışma Ruhsat 

Bedellerinin Alınmaması Talebinin Görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;      

       AÇIKLAMASI- Isparta Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf  Odasının 

26.02.2021 tarih ve 7208 Sayılı yazısında yaklaşık bir yıldır dünyada ve ülkemizde devam 

etmekte olan Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları ve birçok sosyal 

mekanın kapalı olması nedeniyle şehir merkezinde hizmet eden Ticari Taksi (T 

Plaka) Personel Servisi (S Plaka) ve Okul Servislerinin (C Plaka) ekonomik olarak çok zor 

durumda kaldıklarını belirtmekte olup;  

18.11.2019 tarih ve 231 sayılı Meclis Kararıyla belirlenen; 

S Plaka (Personel Servisleri) 400,00 ₺ 

C Plaka (Okul Servisleri)  500,00 ₺ 

T Plaka (Ticari Taksi) 200,00 ₺  yıllık belge bedellerinin ve işlenmiş olan  gecikme 

faizlerinin kaldırılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

      Gereği için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir 

Bölümüne gönderilmesine karar verildi.    

  

  

 

08.10.2021-220 Bisiklet Yolu Yapım İşinde kullanmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 3.000.000 &#8378;) 

(üç milyon) kredi kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer 

alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi 

yapmaya Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN'e yetki verilmesinin görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;          

       AÇIKLAMASI- Bisiklet Yolu (Çünür, Akkent ve Kirazlıdere) Yapım İşinde 

kullanmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 3.000.000 ₺ (üç milyon) kredi kullanılmasına, 

krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret 

vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve 

İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın 

mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamında (%40’ın 

dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye 

ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi 



gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş. ce talep edildiği takdirde aynı 

şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller 

Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve 

evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işleri yürütmeye, Belediyemiz 

mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye, Belediyemizin 

her türlü gelir hal ve alacaklarına İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, 

Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye, İller Bankası 

A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bundan meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi 

kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya 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.    

       

 

08.10.2021-221 Isparta İli Merkez İlçesi Ters Ev Yapım İşinin "Sari Yıl" olarak yapılması %20'si 2021 

yılı bütçesinden, % 80'i 2022 yılı bütçesinden karşılanmasının görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;           

      AÇIKLAMASI-  Isparta İli Merkez İlçesi Ters Ev Yapım İşinin Sari Yıl olarak 

yapılması %20'si 2021 yılı bütçesinden, % 80'i 2022 yılı bütçesinden karşılanması 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde  22  kabul, 8  red oyu ile oy çokluğuyla 

kabul edildi. 

         Gereği için Etüd Proje Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.    

 

08.10.2021-222 T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2021 yılı Güdümlü 

Proje Destek programı kapsamında kurumumuz adına "Isparta Koku Atölyesi: 

Kokuhane" başlıklı bir güdümlü proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı 

olması durumunda projenin uygulanmasına, sunulan projeye ilişkin olarak her türlü 

taahhütte bulunmaya, kurumumuzu temsile, ilzama ve proje ve sözleşmeye ilişkin 

belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN'e yetki verilmesinin 

görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;           

        AÇIKLAMASI- T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 

2021 yılı Güdümlü Proje Destek programı kapsamında kurumumuz adına "Isparta Koku 

Atölyesi: Kokuhane" başlıklı bir güdümlü proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun 

başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, sunulan projeye ilişkin olarak her türlü 

taahhütte bulunmaya, kurumumuzu temsile, ilzama ve proje ve sözleşmeye ilişkin belgeleri 



imzalamaya Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN'in yetkili kılınmasına, ilgili mevzuat 

gereğince resmi makamlardan alınması gerekli olan her türlü mülkiyet, kira sözleşmesi izin, 

ruhsat, yetki belgesi, lisans vb. belgeleri proje bitiş tarihine kadar hazırlayacağımıza, 

projenin gerektirdiği tüm yükümlülükleri yerine getireceğimize proje bütçemizde ön görülen 

tutarların herhangi bir sebeple aşılması durumunda aşılan tutarın tamamının karşılanmasının 

taahhüt edilmesine ve söz konusu taahhütlerin proje süresi içerisinde yerine getirilememesi 

halinde tarafımıza yapılan ödemelerin yasal faiziyle birlikte iadesinin yapılmasının kabul ve 

taahhüt edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.    

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

      Gereği için Etüd Proje Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.    

       

 

08.10.2021-223 Bisiklet Yolları (Çünür,Akkent ve Kirazlıdere) Yapım İşinin "Sari Yıl" olarak 

yapılması ve % 20'si 2021 yılı bütçesinden, % 80'i 2022 yılı bütçesinden 

Karşılanmasının Görüşülmesi. 

  Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;           

        AÇIKLAMASI- Bisiklet Yolları (Çünür,Akkent ve Kirazlıdere) Yapım İşinin "Sari 

Yıl" olarak yapılması ve % 20'si 2021 yılı bütçesinden, % 80'i 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.   

 

08.10.2021-224 Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yapımı İşi için Bankalardan 30.000.000,00 TL. (otuz 

milyon)Kredi alınmasına ve bu işlemlerin yürütülmesi ile ilgili Belediyemiz adına her 

türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN'e yetki verilmesinin 

görüşülmesi. 

  Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;           

        AÇIKLAMASI-Isparta ili Gönen ilçesi Senirce Mahallesi 0 ada 1420 parsele 

4MWe/5.6MWp Güneş Enerji Santrali (GES) tesisi yapımı işi ihalesi yapılmış olup; Güneş 

Enerji Santrali (GES) yapımı işi için Bankalardan 30.000.000,00 ₺ (Otuz milyon) kredi 

alınmasına ve bu alınan kredinin taksitler halinde ödenmesine söz konusu kredi ile ilgili faiz, 

komisyon vb. ödemelerin yasal vergileri ile birlikte ödenmesi ve bu işlemlerin yürütülmesi 

ile ilgili Belediyemiz adına her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Şükrü 

BAŞDEĞİRMEN'e yetki verilmesi komisyonumuzca  uygun bulunmuştur.  

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

      Gereği için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.    



08.10.2021-225 2022 yılı Gelir Tarifesinin Görüşülmesi. 

Belediye Meclisimiz Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonlarınca hazırlanıp Meclise sunulan 

raporda;     

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oybirliğiyle 

kabul edildi.  

Gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 
 

08.10.2021-226 Cadde, Sokak ve Parklara İsim Verilmesi. (Korgeneral Osman ERBAŞ) 

Belediye Meclisi İsim Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;   

      MADDE 1- 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-  Şehit ailesi ile görüşülmüş olup isim verilecek yerler konusunda 

mutabık kalınamaması sebebiyle konunun daha sonraki meclis toplantılarında 

değerlendirilmek üzere gündemden çıkarılması uygun bulunmuştur. 

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle kabul edildi. 

      Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 

08.10.2021-227 Cadde Sokak ve Parklara İsim Verilmesinin Görüşülmesi.(Hüsnü BULAT) 

Belediye Meclisi İsim Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

        MADDE 2- Adil Çetin KARADEMİR'in, Hisar Mahalllesi 3608 Sokağa "Hüsnü 

BULAT" isminin verilmesi teklifi. 

       AÇIKLAMASI- Hisar Mahallesi 3608 Sokağa "Hüsnü BULAT Sokağı" isminin 

verilmesi  komisyonda Gözde ÇAĞLAR'ın karşı oyuyla oy çokluğuyla uygun bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde 22 kabul, 8 red oyu ile  oy 

çokluğuyla kabul  edildi. 

       Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 

 

08.10.2021-228 Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu 18. Maddesince Meydan Cadde, 

Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine İsim Verme Yetkisine Dair Hazırlanacak 

Yönetmeliğin Görüşülmesi. 
Belediye Meclisi İsim ve İmar Komisyonlarınca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

 Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesince meydan, cadde sokak park tesis 

vb. isim verme yetkisinin hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre verilmesi, taleplerin standarda 

bağlanarak belirlenmesi için bu yönetmelik hazırlanmıştır. Bir caddeye veya parka verilen ismin 

başka bir caddeye veya parka aktarılmaması, gazilerimizin isimlerinin ayrı ayrı yerlere verilmesi 

yerine bir bütün olarak değerlendirilmesi, şehrimizde ikametgahı olmayan ve şehrimizle bir 

bağlantısı bulunmayan kişilerin isim verilmesine konu edilmemesi gibi maddelerin yer aldığı 

yönetmelik komisyonda Ahmet Doğan UYAR ve Mustafa Mete KINAY'ın karşı oyu ile oy 

çokluğuyla kabul edildi. 



       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde 23 kabul, 7 red oyu ile  oy çokluğuyla 

kabul  edildi. 

       Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.  

 

 

08.10.2021-229 Sidre Mahallesi, 123 Cadde, 4327, 4322, 4309, 4301, 4302, 4315 ve 4338 Sokaklar 

arasında kalan alanda yapılan imar planı revizyonunun, 28.09.2021 tarih 1836295 

sayılı yazı ile gelen imar planına esas jeolojik etüt raporu doğrultusunda 

onaylanmasının görüşülmesi. 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;      

       AÇIKLAMASI- Sidre Mahallesi, 123 Cadde, 4327, 4322, 4309, 4301, 4302, 4315 ve 

4338 Sokaklar arasında kalan alanda yapılan imar planı revizyonunun, 28.09.2021 tarih 

1836295 sayılı yazı ile gelen imar planına esas jeolojik etüt raporunda belirtilen hususlara 

uyularak hazırlanan plan notları ile düzenlenen 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planlarının onaylanması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle kabul edildi. 

        Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 

08.10.2021-230 İmar Planı Değişiklik Talepleri-1 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;          

       MADDE 1- Ayazmana Mahallesi, 3682 adanın 124 cadde cephesinde bulunan park 

alanı ile arasında kalan yolun kapatılarak adaya dahil edilmesi teklifi. 

       AÇIKLAMASI- Ayazmana Mahallesi, 3682 adanın 124 cadde cephesinde bulunan 

park alanı ile arasında kalan yolda 3682 ada 31 ve 32 parsellerin tevhid edilmesi sonucunda 

bu yoldan cephe alacak parsel kalmadığından, yolun kapatılarak bir kısmının adaya dahil 

edilmesi bir kısmının da artan konut alanına karşılık park alanına dahil edilmesi ve 

değişikliklerin 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.    

       

 

08.10.2021-231 İmar Planı Değişiklik Talepleri-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 Notlarına “İmar Planında 3 kat ve 

altındaki konut alanı olarak belirlenmiş alanlarda istenilmesi durumunda zemin katların 

ticari yapılabilen alanlarda asma kat yapılamaz, zemin kat kotu su basmanı dahil 4,50 

metreyi aşamaz” notunun ilave 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.    

 

08.10.2021-232 İmar Planı Değişiklik Talepleri-3 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;          

       MADDE 3- Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.09.2021 tarih 

12765 sayılı kararı gereği, İlimiz, Karaağaç Mahallesi, 2210 ada 14 parselde 

bulunan   tescilli yapı ve koruma alan sınırının plana işlenmesi teklifi. 

      AÇIKLAMASI- Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.09.2021 

tarih 12765 sayılı kararı gereği, İlimiz, Karaağaç Mahallesi, 2210 ada 14 parselde 

bulunan   tescilli yapı ve koruma alan sınırının plana işlenmesi ve düzenlenen değişikliklerin 

kurulun onayına sunulması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

      Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.    

       

 

08.10.2021-233 İmar Planı Değişiklik Talepleri-4 

  Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;          

       MADDE 4- Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.09.2021 tarih 

12762 sayılı kararı gereği, ilimiz Emre Mahallesi 2206 ada 2 parselde bulunan tescilli kilise 

kalıntısı ve koruma alan sınırının plana işlenmesi teklifi. 

       AÇIKLAMASI: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.09.2021 

tarih 12762 sayılı kararı gereği, ilimiz Emre Mahallesi 2206 ada 2 parselde bulunan tescilli 

kilise kalıntısı ve koruma alan sınırının plana işlenmesi ve düzenlenen değişikliklerin 

Kurulun onayına sunulması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

      Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.    

       

 

08.10.2021-234 İmar Planı Değişiklik Talepleri-5 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;      

       MADDE 5- Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.09.2021 tarih 

12764 sayılı kararı gereği, ilimiz Sermet Mahallesi 2100 ada 12 parselde bulunan tescilli 

yapılar ile koruma alan sınırının plana işlenmesi teklifi. 

       AÇIKLAMASI: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.09.2021 

tarih 12764 sayılı kararı gereği ilimiz Sermet Mahallesi, 2100 ada 12 parselde bulunan 



tescilli yapılar ile koruma alan sınırının plana işlenmesi ve düzenlenen değişikliklerin 

Kurulun onayına sunulması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle kabul edildi.    

       Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.    

 

08.10.2021-235 İmar Planı Değişiklik Talepleri-6 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;          

       MADDE 6- Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.09.2021 tarih 

12763 sayılı kararı gereği, ilimiz Sermet Mahallesi, 2100 ada 14 parselde bulunan tescilli 

yapılar ile koruma alan sınırının plana işlenmesi teklifi. 

       AÇIKLAMASI: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.09.2021 

tarih 12763 sayılı kararı gereği, ilimiz Sermet Mahallesi, 2100 ada 14 parselde bulunan 

tescilli yapılar ile koruma alan sınırının plana işlenmesi ve düzenlenen değişikliklerin 

Kurulun onayına sunulması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

       Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.    

       

 

08.10.2021-236 İmar Planı Değişiklik Talepleri-7 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;         

         MADDE 7- Vatan Mahallesi, tapunun 3786 ada 10 parselde zemin katının ticari olarak 

projelendirilebilmesi için, 4164 sokak cephesinde istenilmesi durumunda zemin katlarının 

ticari olarak yapılabilmesi kararının alınması teklifi. 

         AÇIKLAMASI: Vatan Mahallesi, tapunun 3786 ada 10 parselde zemin katını ticari 

olarak düzenlenmesi istenildiğinden, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği gereği 4164 nolu 

sokağın istenilmesi durumunda zemin katlarının ticari olarak yapılabilmesi komisyonda 

Mustafa Mete KINAY’ın karşı oyu ile oy çokluğuyla komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

         Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde  24  kabul, 6  red oyu ile  oy 

çokluğuyla kabul  edildi. 

         Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.    

 

 

08.10.2021-237 İmar Planı Değişiklik Talepleri-8 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;          

       MADDE 8- Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi’nin Davraz Mahallesi, tapunun Karaağaç 

727 ada 273 parsel sınırlarında bulunan trafo binasının bir kısmının Kızılay Bina inşaatı 

alanında kalması nedeni ile bu alandan kaldırılarak, imar planında 3987 sokak ile 138 cadde 



kesişiminde bulunan park alanına 1 adet (10,00mtx15,00mt ebatlarında) beton trafo köşkü 

yeri ayrılması teklifi. 

       AÇIKLAMASI: Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi’nin Davraz Mahallesi, tapunun 

Karaağaç 727 ada 273 parsel sınırlarında bulunan trafo binasının bir kısmının Kızılay Bina 

inşaatı alanında kalması nedeni ile bu alandan kaldırılarak, imar planında 3987 sokak ile 138 

cadde kesişiminde bulunan park alanına 1 adet (10,00mtx15,00mt ebatlarında) beton trafo 

köşkü yeri ayrılması 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.    

 

08.10.2021-238 İmar Planı Değişiklik Talepleri-9 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;          

       MADDE 9- Muzaffer Türkeş Mahallesi 1245 ada 1 ve 2 parsellerde bulunan “Park 

Alanı” nın “Sosyal Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi teklifi. 

      AÇIKLAMASI- Muzaffer Türkeş Mahallesi 1245 ada 1 ve 2 parsellerde talep alanının 

2 parselin belediyemiz mülkiyetinde olmadığından ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 

26. maddesine göre plan değişikliği talep alanında eşdeğer park alanı ayrılmadığından teklif 

uygun bulunmamıştır. 

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

      Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.    

 

08.10.2021-239 İmar Planı Değişiklik Talepleri-10 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;          

       MADDE 10- Çünür Mahallesi, 180 (8496) adanın ayrık nizam 2 kat (0.30/0.60) olan 

yapılaşma koşullarının emsal ve kat artışı olmadan E=0.60, 2 kat olarak düzenlenmesi 

teklifi. 

      AÇIKLAMASI- Çünür Mahallesi, 180 (8496) adanın ayrık nizam 2 kat (0.30/0.60) olan 

yapılaşma koşullarının emsal ve kat artışı olmadan E=0.60, 2 kat 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.    

 

08.10.2021-240 Isparta İli Çünür mevkii 3051 ada 2 parselde yer alan Yeni Otogar inşaatı Çelik Uzay 

Taşıyıcı Sistem Çatı İmalatının İhaleye çıkarılmasında yapım şartları dolayısıyla 

yapım süresi iş programının 2021 yılından 2022 yılına sarkacağından dolayı yapım 



bedelinin % 30 oranının 2021 yılı - % 70 oranının 2022 yılı bütçesinden 

karşılanmasının görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;             

      AÇIKLAMASI- Isparta İli Çünür mevkii 3051 ada 2 parselde yer alan Yeni Otogar 

İnşaatı Çelik Uzay Taşıyıcı Sistem Çatı İmalatının İhaleye çıkarılmasında yapım şartları 

dolayısıyla yapım süresi iş programının 2021 yılından 2022 yılına sarkacağından dolayı 

yapım bedelinin % 30 oranının 2021 yılı - % 70 oranının 2022 yılı bütçesinden karşılanması 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda, madde  22  kabul, 8  red oyu ile oy 

çokluğuyla kabul edildi. 

         Gereği için Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.    

 

 

08.10.2021-241 Isparta İli muhtelif bölgelerde (Andık Şelale, Dere Çay Boyu, Müze 2 İnşaatı, 

Kirazlıdere Kafeterya Üstü, Kirazlıdere Andık Deresi Yolu) yapılacak olan TAŞ 

DUVAR İMALATI YAPILMASI işinin  ihaleye çıkarılmasında yapım şartları 

dolayısıyla yapım süresi iş programının 2021 yılından 2022 yılına sarkacağından 

dolayı, yapım bedelinin % 5  oranının 2021 yılı  - % 95  oranının 2022 yılı bütçesinden 

karşılanmasının görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;           

      AÇIKLAMASI- Isparta İli muhtelif bölgelerde (Andık Şelale, Dere Çay Boyu, Müze 

2 İnşaatı, Kirazlıdere Kafeterya Üstü, Kirazlıdere Andık Deresi Yolu) yapılacak olan TAŞ 

DUVAR İMALATI YAPILMASI işinin  ihaleye çıkarılmasında yapım şartları dolayısıyla 

yapım süresi iş programının 2021 yılından 2022 yılına sarkacağından dolayı, yapım 

bedelinin % 5  oranının 2021 yılı  - % 95  oranının 2022 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.    

 

08.10.2021-242 Ülkemizde Başbakanlık yapmış iki siyasi önderin, Bülent ECEVİT ve Necmettin 

ERBAKAN’ın isimlerinin şehrimizde uygun bulunan cadde, sokak veya parklara 

verilmesinin görüşülmesi. 

Belediye Meclisi İsim Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

      AÇIKLAMASI- Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kuruluşundan bu yana 27 adet 

Başbakanın görev yaptığı belirlenmiş olup, konunun daha detaylı çalışılması için 

gündemden çıkarılması  Ahmet Doğan UYAR'ın karşı oyuyla, oy çokluğuyla uygun 

bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda, madde 22 kabul, 8 red oyu ile  oy 

çokluğuyla kabul  edildi. 



        Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 

 

08.10.2021-243 Ülkemizde Başbakanlık yapmış Mesut YILMAZ’ın isminin şehrimizde uygun bulunan 

cadde, sokak veya parklara verilmesinin görüşülmesi. 

Belediye Meclisi İsim Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

       AÇIKLAMASI- Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kuruluşundan bu yana 27 adet 

Başbakanın görev yaptığı belirlenmiş olup, konunun daha detaylı çalışılması için 

gündemden çıkarılması  Ahmet Doğan UYAR'ın karşı oyuyla, oy çokluğuyla uygun 

bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda; madde 22 kabul, 8 red oyu ile  oy 

çokluğuyla kabul  edildi. 

        Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

                   

 

 

 


