
 

 

ISPARTA BELEDİYESİ 2022 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ 

 

 

 
KARARIN TARİH 

VE SAYISI 
                                          KARAR ÖZETİ 

11.02.2022-23 
     Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün 06.12.2019 tarih ve 234 Sayılı Meclis Kararı ile 

alınan Servis Aracı ve Ticari Taksi Yönetmeliğinin güncellenmesinin görüşülmesi. 

Belediye Meclisimiz Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp meclise sunulan raporda;  

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

   Gereği için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 

 

11.02.2022-24 Belediyemiz Özel Halk Otobüsü uygulamasında S.S.18 no.lu Özel Halk Otobüsleri 

Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 2021-2022 yılı Çalışma Ruhsat Bedelleri ve Gelir 

Desteği ile ilgili taleplerinin görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;   

        AÇIKLAMASI- Belediyemiz Özel Halk Otobüsleri uygulamasında S.S.18 Nolu Özel 

Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı tarafından gönderilen talep 

dilekçesinde uzun süredir dünyayı, ülkemizi etkileyen Covid-19 pandemisi ve buna bağlı 

olarak yolcu sayısının azalması ayrıca son aylarda akaryakıt, asgari ücret, yedek parça vb 

giderlere  gelen zamlar göz önüne alındığında toplu taşıma hizmetlerinin yürütülmesinde 

ekonomik olarak güçlük yaşandığı belirtilmektedir, 

    Buna bağlı olarak S.S.18 Nolu Özel Halk Otobüslerinden 2021 ve  2022 yılları için araç 

başına alınması gereken ve tahakkukları yapılan Yıllık Çalışma Ruhsat bedellerinin ve 

işlemiş olan gecikme faizlerinin kaldırılmasına; 

       Ayrıca, 

       Ücretsiz veya indirimli taşınan yolcu sayısının arttığı ve bununda esnaf üzerinde bir yük 

olduğu belirtilmekte, 25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kanun 

kapsamında (7349 sayılı kanun madde-10 da belirtilen) "Belediyeler kendisinden izin veya 

ruhsat almak yada hat kiralamak suretiyle çalışan toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve 

tüzel kişilere, nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit 

edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak 

yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabileceğine" istinaden  S.S.18 Nolu Özel 

Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine 2022 yılı sonuna kadar Şubat ayından 

başlamak kaydıyla araç  başı aylık 500,00 ₺ gelir desteği verilmesi komisyonumuzca uygun 

bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde 16 Kabul, 8 çekimser, 6 red oyu 

kullanılarak oy çokluğuyla  kabul edildi. 

        Gereği için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 



11.02.2022-25 Isparta Belediye Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Belediye Kültür 

Merkezinde bulunan 250 m² alanda yapılacak kütüphane ile ilgili işbirliği 

protokolünün yapılabilmesi için Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN'e yetki 

verilmesinin görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;   

       5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin d fıkrasında belirtilen  “Kendilerine ait 

taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak 

mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş 

yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. 

Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. 

Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür” denildiğinden yine 

aynı kanunun 

       77. maddesinde yer alan “Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, 

kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, 

yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı 

sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin 

katılımına yönelik programlar uygular.” hükmü gereğince; toplumun farklı kesimlerinin 

kütüphanecilik hizmetlerinden istifade etmesi, bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi ve 

değişimine bağlı olarak basılı olmayan bilgi ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında, Isparta 

Belediyesi Kültür Merkezinin giriş katında bulunan bölümün "Kütüphane" olarak 

kullanılmak üzere Kültür ve Turizim Bakanlığına (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 

Müdürlüğü) 10 (on) yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesine, Isparta Belediye 

Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Belediye Kültür Merkezinde 

bulunan 250m² lik alanda yapılacak kütüphane ile ilgili işbirliği protokolünün yapılabilmesi 

için Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN'e yetki verilmesi komisyonumuzca uygun 

bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

        Gereği için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 

 

 

 

 

 



11.02.2022-26 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet 2021 model Ford Tourneo 

Courier marka  aracın Belediyemize şartsız hibe edilmesinin görüşülmesi. 

Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;   

       AÇIKLAMASI- Orman Ürün.Tic.Ltd. Şti. tarafından  32 ACH 656 plakalı 2021 model 

Ford Tourneo Courier marka Kamyoneti (BB Van) ME20280 motor no ve 

NMOMXXTACMME20280 şase no.lu kamyonet kamu hizmetlerinde  kullanılmak üzere 

belediyemize şartsız bağış yapma talepleri komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

        Gereği için Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 
11.02.2022-27 Mülkiyeti Belediyemize ait olan kapalı ve cadde otopark fiyat tarifesi ücretlerinin 

görüşülmesi 

Belediye Meclisi Tarife ile Plan ve Bütçe Komisyonlarınca hazırlanıp Meclisimize sunulan 

raporda;   

        AÇIKLAMASI- Mülkiyeti Belediyemize ait kapalı ve cadde otoparkı fiyat tarifesi 

ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun ileriki meclis toplantılarında görüşülmesi 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle  kabul edildi. 

        Gereği için İşletme Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
11.02.2022-28 Cadde sokak ve parklara isim verilmesinin görüşülmesi. (Abdülkadir YAKA) 

Belediye Meclisi İsim Komisyonunca  hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

       MADDE- Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığı’nın 

Fatih Mahallesi 4578 sokak üzerinde yapımı devam eden Gençlik Merkezi’ne Şehit 

Jandarma Er Abdülkadir YAKA’nın isminin verilmesi teklifi. 

       AÇIKLAMASI- Şehidimizin isminin 05.12.2008 tarih 182 sayılı Meclis Kararı ile 

Yedişehitler Mahallesi 2987 ile 2910 sokaklar arasında bulunan  Çiçekevler Parkına 

verildiği belirlenmiştir. 08.10.2021 tarih 228 sayılı Meclis Kararı ile hazırlanan Cadde, 

Sokak, Park ve Tesislerin İsimlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 4.maddesi c fıkrasında 

geçen “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik Hükümlerince mümkün olmamasından 

dolayı, bir caddeye ve parka verilen ismin başka bir caddeye veya parka aktarılmaması” 

maddesi gereği şehidimizin ismi daha önce parka verildiğinden teklif uygun bulunmamıştır. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle kabul edildi. 

        Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi 

 



11.02.2022-29 Belediyemizce İlimizde 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 

oybirliğiyle kabul edildi. 

       Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 
11.02.2022-30 İmar Planı Değişikliklerine Yapılan İtirazlar-1 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

        Madde-1 Belediye Meclisimizin 10.12.2021 gün ve 270 sayılı kararı ile Belediyemiz 

İmar Planı Plan Notlarına yapılan itirazın görüşülmesi. 

       AÇIKLAMASI- Kent merkezi iş alanları yakın çevresinde de yol genişliğine 

bakılmaksızın asma kat yapılabilir plan notunu talebinin ret edilmesi, bununla birlikte diğer 

STK’lar ile görüşülen Belediyemiz Plan Notları 23. maddesine “Ayrıca İmar Planı dışında 

Tarım ve Orman Müdürlüğü onaylı yapılan tarım amaçlı bina ve seralarda da Güneş 

Kaynaklı Yenilebilir Enerji Sistemleri (GES) kurulabilir.” hükmünün eklenmesi ve 23. 

maddesine “(a) parsel girişlerinde yapılan giriş kemerleri, itfaiye, nakliye araçları vb. 

araçların girebilmesi için en düşük kısmı minimum 5 metre olacaktır.” bendinin eklenmesi, 

38. maddesi (c) bendi enerji odası için; kısmından sonraki cümlenin, “8 bağımsız bölüm ve 

sonrası Elektronik Haberleşme Sistem Odası olan her yapıda enerji odası yapılması 

zorunludur. Bodrum dahil 3 kat veya 8 bağımsız bölümden sonra enerji şaftı yapılması 

zorunludur.” olarak düzenlenmesi ve yapılan değişikliklerin plan notlarına 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. 

 

 

 

 



11.02.2022-31 İmar Planı Değişikliklerine yapılan itirazlar-2 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

       MADDE 2- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Üniversite Yer Seçim Kurulu’nun 22.09.2021 tarih ve 8/2 sayılı kararı gereği, 

Hızırbey Mahallesi, mevcutta “Sağlık Tesis Alanı” nda kalan 2156 ada ile eski 315 adanın 

tamamının “Üniversite Alanı (ISUBÜ)” olarak düzenlenmesine yönelik Belediye 

Meclisimizin 10.12.2021 gün ve 285 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi. 

        AÇIKLAMASI- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Üniversite Yer Seçim Kurulu’nun 22.09.2021 tarih ve 8/2 sayılı kararı gereği, 

Hızırbey Mahallesi, mevcutta “Sağlık Tesis Alanı” nda kalan 2156 ada ile eski 315 adanın 

tamamının “Üniversite Alanı (ISUBÜ)” olarak düzenlenmesi bakanlık kararı yapılmış buna 

istinaden plan değişikliği düzenlenmiştir. Mevcuttaki kullanımlar ile ilgili bir karar olmayıp 

yapılan itiraz halihazır kullanıma yönelik olduğundan komisyonumuzca uygun 

bulunmamıştır. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde 

oy birliğiyle kabul edildi. 

       Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

    

 
11.02.2022-32 İmar Planı Değişiklik Talepleri-1 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

        MADDE 1- Isparta İdare Mahkemesinin 2020/1603 Esas numaralı davanın 2022/53 

numaralı kararı gereği dava konusu plan değişikliği işleminin Belediye Meclisince 

değerlendirilmesinin görüşülmesi. 

        AÇIKLAMASI- Isparta İdare Mahkemesinin 2020/1603 Esas numaralı davanın 

2022/53 sayılı kararı ile Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarih ve 74 sayılı kararı 10/04/2020 

tarihinde askıya çıkarılarak 11/05/2020 tarihine kadar ilan edilmiştir, askı süresi içerisinde 

herhangi bir itiraz olmamış 8272 ada 8 parsel malikince 25/08/2020 tarihinde itiraz konulu 

dilekçeye, Belediyemiz imar müdürlüğünce 17/09/2020 tarih ve 17141 sayılı yazı ile yasal 

askı sürecinin tamamlanmış olmasından dolayı konunun itiraz olarak 

değerlendirilemeyeceği yönünde yazı ile cevap verilmiştir. İlgili mahkeme kararında, 

konunun plan değişiklik teklifi olduğu gerekçe gösterilerek yetki unsuru yönünden iptali 

gerekçesi ile belediye meclisince değerlendirilmesi gerektiği öne sürülmüştür, ancak 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 31. Maddesine göre plan teklifleri, plan paftası, plan 



notları, plan raporu ve E-Plan Otomasyon Sistemi üzerinden alınmış plan işlem numarası ile 

belediyemiz nüfus grubuna göre en az B karneli plancı tarafından imzalı olarak sunulması 

gerekmektedir. Sonuç olarak plan değişikliği sadece  parsel malikinin dilekçesi ile kabul 

edilemeyeceğinden teklif uygun bulunmamıştır. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle kabul edildi. 

       Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 
11.02.2022-33 İmar Planı Değişiklik Talepleri-2 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

       MADDE 2- Isparta İdare Mahkemesinin 2021/266 Esas 2022/51 sayılı kararı gereği 

Modernevler Mahallesi 3114 ile 3121 sokaklar arasında kalan Pazar alanında bulunan GSM 

baz istasyonunun imar planına işlenmesinin görüşülmesi. 

       AÇIKLAMASI- Modernevler Mahallesi 3114 ile 3121 sokaklar arasında kalan Pazar 

alanında bulunan GSM baz istasyonunun Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 62. Maddesi 

gereği 15 metreden yüksek elektronik haberleşme istasyonun, 3194 sayılı İmar Kanunu 

Geçici 24. Maddesine istinaden alan fonksiyonu tahdidi olmadan 1/1000 Ölçekli Uygulama 

İmar Planına işlenmesi Mehmet GÖKASLAN’ın çekimser oyu ile oy çoğunluğuyla 

komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

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

çokluğuyla kabul edildi. 

       Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.  

 
11.02.2022-34 İmar Planı Değişiklik Talepleri-3 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

       MADDE 3-Dere Mahallesi, 254 ada 6 parselin bulunduğu alanda Sosyal Tesis alanı ada 

ayırma çizgilerinin mülkiyete göre düzenlenmesi teklifi. 

        AÇIKLAMASI-Dere Mahallesi, 254 ada 6 parselin bulunduğu alanda Sosyal Tesis 

alanı ada ayırma çizgilerinin mülkiyete göre düzenlenmesi ve değişikliğin 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. 



11.02.2022-35 İmar Planı Değişiklik Talepleri-4 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

         MADDE 4- Doğancı Mahallesi, 1535 ada 56, 163, 209 ve 210 parsellerde alınan 

12.01.2018 tarih 15 sayılı Belediye Meclis Kararındaki “parsellerin bileştirilerek” 

hükmünün yeniden düzenlenmesi teklifi. 

         AÇIKLAMASI- Doğancı Mahallesi 1535 adada 12/01/2018 tarih 15 sayılı Belediye 

Meclis kararında “parsellerin birleştirilerek” hükmünün kaldırılması, yapılmış  plan 

değişikliğinde düzeltme yapılmadan ve uygulama aşamasında, müracaat durumunda 

parsellere yönetmelik hükümlerine uygun olarak çap verilmesi komisyonumuzca uygun 

bulunmuştur. 

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle kabul edildi. 

       Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

       

 
11.02.2022-36 İmar Planı Değişiklik Talepleri-5 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

       MADDE 5- Halife Sultan Mahallesine 1000 m²’lik “Aile Sağlık Merkezi” yapılması 

teklifi. 

       AÇIKLAMASI- Halife Sultan Mahallesi belediyemiz mülkiyetinde 1000 m² uygun 

alan bulunmadığından, talebin uygun bir alan bulunabilmesi amacıyla 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.     

 



11.02.2022-37 İmar Planı Değişiklik Talepleri-6 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

         MADDE 6- İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Muzaffer Türkeş Mahallesi, 4001 ada 1 

parsel, 4000 ada 1 parsel, 4002 ada 1 parsel, 4003 ada 1 parsel, 4004 ada 1 parsel, 4006 ada 

1 parsel, 4007 ada 1 parsel, 4008 ada 1 parsel ile 4010 ada 1 parselin çekme mesafelerinin 

yeniden düzenlenmesi teklifi. 

        AÇIKLAMASI- İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Muzaffer Türkeş Mahallesi 4001 ada 

1 parselde okul yapılacak olmasından dolayı çekme mesafelerinin 10 metre olarak 

düzenlenmesi, başvurudaki diğer parsellerde çekme mesafelerinin ise yapılacak Genel 

Revizyon İmar Planında 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. 

       

 
11.02.2022-38 İmar Planı Değişiklik Talepleri-7 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;    

        MADDE 7- Sanayi Mahallesi, 104 ve 105 cadde kesişiminde Fen İşleri Müdürlüğü’nce 

yapılan üst geçide uygun düzenlemenin yapılmasının görüşülmesi. 

        AÇIKLAMASI- Sanayi Mahallesi, 104 ve 105 cadde kesişiminde Fen İşleri 

Müdürlüğü’nce yapılan üst geçide uygun düzenlemenin yapılması ve değişikliğin 1/1000 

Ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi Mustafa Mete KINAY’ın karşı oyu ile oy 

çoğunluğuyla komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy 

birliğiyle kabul edildi. 

       Gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

 



11.02.2022-39 İmar Planı Değişiklik Talepleri-8 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

       MADDE 8- Sanayi Mahallesi 104 cadde ile 131 cadde kesişiminde bulunan Park 

Alanının bir kısmının sosyal tesis olarak düzenlenmesi buna karşılık 1102 sokakta bulunan 

sosyal tesis alanının veya İstiklal Mahallesi, 8141ada 208 parselin “Park Alanı ve Meydan” 

olarak düzenlenmesinin görüşülmesi. 

        AÇIKLAMASI- Sanayi Mahallesi 104 cadde ile 131 cadde kesişiminde bulunan Park 

Alanının bir kısmının sosyal tesis olarak düzenlenmesi buna karşılık 1102 sokakta bulunan 

sosyal tesis alanının Park ve Meydan Alanı olarak düzenlenmesi ve değişikliklerin 1/5000 

Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına 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. 

 
11.02.2022-40 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin tahsisinin iptali konusunun 

görüşülmesi. 

Belediye Meclisi İmar Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda; 

        AÇIKLAMASI- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ilimiz merkez Davraz (Karaağaç) 

Mahallesi 5691 ada 26 parsel taşınmaz üzerindeki Yeni Çarşamba Pazarı (Köy Garajında) 

bulunan işyerlerinden 136 Cadde No:24-30 M Blok 60 ve 61 numaralı adresinde kayıtlı 

işyerleri 10.09.2021 tarih ve 198 sayılı meclis kararıyla Isparta Valiliğine tahsisi verilmiştir. 

Isparta Valiliği (Isparta ili merkez ilçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının) 

07.01.2022 tarih ve 244 sayılı yazısında kullanmayacaklarını beyan ettiklerinden verilen 

tahsisin iptal 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. 

 

 


