
T.C.
PURSAKLAR BELEDiYE BA§KANLIGI 

BELEDiYE MECLiSi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
KararTarihi: 01.08.2019
Kararin Ozu: Kre§ ve Nezaket Okulu Ucretinin Tespiti Hk.

: 166

KARAR

Mali Hizmetler Mudurliigunun 29.07.2019 tarih ve E.1792 sayih yazilannda; Belediyemiz 
biinyesinde 5393 sayih Belediye Kanunu'nunda belirtilen egitim ve ogretim faaliyetleri 
kapsaminda a9ilan Nezaket Kre§inde 3-6 ya§ arasi ogrencilere tarn gun (08:00-17:30 saatleri arasi 
tarn gun sabah, ogle ve ikinde yemek hizmeti), Nezaket Okullanmizda 4-6 ya$ arasi ogrencilere 
yanm gun egitim verildigini belirterek, 2019-2020 egitim yilinda Belediyemiz tarafindan a^ilan 
Nezaket Kre§i i9in ogrencilerden ayhk 550.00TL, Nezaket Okullan i9in ise 1. Donem 290,00TL, 
2.D6nem 290,00TL olmak iizere toplam bir egitim yih i9in 580,00TL ucret alinmasmin 
du§unuldugu belirtilmektedir.
Belirlenen iicretler uzerinden Nezaket Kre§i i9in;
-§ehitlerimizin 1. derece yakinlan, Gazilerimiz ve 1. derece yakmlarmdan ucret almmamasi, 
-Aym aileden 1.9oeuk i9in tarn ucret 2. ve daha fazla 9oeuk i9in %25 indirim,
-Tebessum Qar^imizdan yardim alan ailelerin 9ocuklarma %25 indirim,
-Anne baba veya karde§i engelli olanlara %25 indirim,
-Belediyemizde 9ah§an personellere %25 indirim,
-Belediyemiz Meclis Uyelerinin 1.derece yakinlarma % 25 indirim,
Nezaket Okullan i9in;
-$ehitlerimizin 1. derece yakinlan, Gazilerimiz ve 1. derece yakmlarmdan ucret almmamasi, 
-Aym aileden 1.9oeuk i9in tarn ucret 2. ve daha fazla 9oeuk i9in %25 indirim,
-Tebessum Qar§imizdan yardim alan ailelerin 90cuklarma % 75 indirim,
-Anne baba veya karde§i engelli olanlara %25 indirim,
-Belediyemizde 9ah§an personellere %25 indirim,
-Belediyemiz Meclis Uyelerinin 1 .derece yakinlarma % 25 indirim uygulanmasinm ve bahse konu 
indirimlerden sadece birinin ilgili beige ibrazi ile uygulanmasi teklif edilmektedir.

Makamlarimzca uygun gortildugu takdirde, Belediyemiz biinyesinde hizmet veren Nezaket 
Kre§ ve Nezaket Okullanmizin verdigi hizmet kar§ihginda talep edilecek ucret tarifesinin 
gortijjiilerek karara baglanmasi i9in yazimizin Belediye Meclisine havalesini OLUR'lanmza arz 
ederim. §eklindeki yazi okundu. Gdru§uldu. Nezaket Kre§ ve Nezaket Okullarmm verdigi hizmet 
kar§ihgi talep edilen iicret tarifesinden alinmasma oy birligi ile karar verildi.

'

^rtug^ufcEliV 

Meclis Balkan
Salih Furki/i GEN(^TURK 

Katip
Bayram YUKSEL 
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Karar No 
Karar Tarihi: 01.08.2019 
Kararm Ozii: Teminat Mektubu Alinmasi Hk.

: 167

KARAR

Mali Hizmetler Mudurluguniin 31.07.2019 tarih ve E.1798 sayili yazilannda; 
Belediyemiz simrlan i9erisinde bulunan yollarm asfalt i§lerinin yapilmasi amaciyla 

bitiim satin alinmasi ve ihtiyacimiz olan 400 mton 50/70 bitumiin 01.08.2019- 

01.08.2020 tarihleri arasinda Turkish Petroleum International Company (TPIC)'den 

tedarik edilmesinin uygun olacagi belirtilmi§tir. TPAO’nun uluslararasi faaliyet 
gosteren bir §irketi olan Turkish Petroleum International Company (TPIC)'den 

uygun §artlarla bitiim almabilmesi i9in Iller Bankasindan 1.000.000,00 TL tutarmda 

Teminat Mektubu alinmasi gerekmektedir.
Makamlarmizca uygun gOriildiigu taktirde, Belediyemiz sorumluluk 

alanlarmda bulunan yollarm asfaltlama i§lerinde kullanilacak bitiim malzemesinin 

tedarik edilmesi i9in gerekli olan 1.000.000,00 TL tutarh teminat mektubunun Iller 

Bankasindan alinmasi hususunun gorti§iilmek iizere yazimizin Belediye Meclisine 

havalesini OLUR'lanmza arz ederim. $eklindeki yazi okundu. Gorii^iildii. 
Belediyemiz sorumluluk alanlarmda bulunan yollarm asfaltlama i§lerinde 

kullanilacak bitiim malzemesinin tedarik edilmesi i9in gerekli olan 1.000.000,00 TL 

tutarh teminat mektubunun iller Bankasindan ahnmasina ve Belediye Ba§kani 
Ertugrul (^ETIN'e yetki verilmesine oy birligi ile karar verildi.

Ertugrul gETIN Bayram YOKSEL 

Katip
Salih Furkan GENgTURK 

KatipMeclis Ba§kani
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: 168Karar No 
KararTarihi: 01.08.2019
Kararin Ozii: Yeni Kurulan Mudiirluklere Odenek Aktarma i§lemi Hk.

KARAR

Mali Hizmetler Mudurlugiinun 31.07.2019 tarih ve E.l 802 sayih yazilannda; 
Belediyemizin yeniden te§kilat yapilanmasi kapsaminda Belediye Meclisimizin 

05.07.2019 tarih ve 162 sayih karan ile Kiiltur l^leri Mtidurlugii, Basin ve Yayin 

Mudurlugii, t§letme ve i§tirakler Mudurliigu, Park ve Bah^eler Mudurlugii, Sosyal 
Yardim I^leri Mudurlugii ve Halkla ili^kiler Mudurlugii'nun kurulmasina, Kiiltur ve 

Sosyal I§ler Miidiirlugu, Basin Yayin ve Halkla Ili^kiler Mudurliigii ile Yapi Kontrol 
Miidiirlugu'nun kapatilmasina karar verilmi§tir.

Bu kapsamda yeni kurulan Miidurluklerimizin 2019 yih sonuna kadar ihtiya^ 

duyacaklan odeneklerin, kapatilan Miidurluk odeneklerinden ve mevcut diger 

Miidurluklerimizin yilsonuna kadar kullanmayip artacagim bildirdigi odeneklerden 

ekli listede belirtildigi §ekilde aktanlmasi gerekmektedir.
Makamlarmizca da uygun goriildiigii takdirde, odenek aktarma i§leminin 

yapilabilmesi i^in yazimizin Belediye Meclisine havalesini OLUR’lanmza arz 

ederim. $eklindeki yazi ve eki liste okundu. G6rti§uldti. Miidurlukler arasi odenek 

aktarma i§leminin yapilmasina oy birligi ile karar verildi.

Salih FurKan GENQTURK 

Katip
IN Bayram YUKSEL 

Katipeclis Ba§kini
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Karar No : 171
Karar Tarihi : 02.08.2019
Karann Ozii: Kurban Sati§ ve Kesim Yerlerinde Gerekli Onlem ve Tedbirlerin Alinmasi Hk.

KARAR

01.07.2019 tarih ve Elif YURTOGLU imzah “Kurban Bayrami nedeniyle 

hazirlanacak kurban sati§ ve kesim yerlerinde hem§erilerimizin giivenli, temiz, 
saglikh ve huzur igerisinde kurban ibadetlerini yerine getirebilmesi i^in gerekli 
onlem ve tedbirlerin alinmasim arz ederim.” $eklindeki onergenin komisyonumuzda 

ara§tinlmasi sonucunda;

il^e simrlan igerisinde kurban sati§ ve kesim yeri olarak belirlenen alanda, 
Resmi Gazetede yayimlanan Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasina Dair 

Tebliginde maddeler halinde nelerin yapilacagi a9ik9a zikredilmi§tir.

Kurban sati§ yerleri i9in 9evre ve meskun mahalden uzak olmasi, kesim yerleri 
i9inde ula§im, su, tuvalet, temizlik ve gortintti gibi saglik §artlarinin uygun ve 

uyumlu olmasi gerektigi tespit edilmi§tir.

Yapilan bu tespitler i^iginda hem§erilerimizin dini vecibelerini en iyi §ekilde 

yerine getirmeleri amaciyla, ilgili mudurluklerimizce guvenlik, temizlik, saglik ve 

hijyen kurallarma dikkat etmeleri ile bunlarla ilgili gerekli onlem ve tedbirlerin 

alinmasi komisyonumuzca uygun goriilmu^tur. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
$eklindeki £evre Komisyon raporu okundu. Goru^iildii. Kabuliine oy birligi ile 

karar verildi.

'O'
rtugrul gETlN 

Meclis Balkani
MuAkEOZKAN

Katip
Salih Furkan GENgTURK 

Katip
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Karar No : 172 
Karar Tarihi: 03.08.2019
Kararin Ozii: Atiklarm Geri Donu§limu Konusunda Bilgilendirme Hk.

KARAR

01.07.2019 tarih ve MHP Grup Balkan V. Arif GUMU§ imzah “Konut ve 

i§yerlerinden 9ikan atiklardan geri donii§ume uygun olanlann belediyemizce toplanmasi, 
degerlendirilmesi ve halkin bu konudaki duyarliligimn arttinlmasi i^in 9ah§ma yapilmasini 
arz ederim.” §eklindeki onergenin komisyonumuzda ara§tinlmasi sonucunda;

Geri d6nu§um, malzeme uretiminde endiistriyel i§lem sayisini azaltmak suretiyle 

enerji tasarrufu saglar. Uzun vadede verimli bir ekonomik yatinmdir. Enerji ve dogal 
kaynaklann tuketiminin azaltilmasi Dike ekonomisi i9in de biiyuk onem arz etmektedir. 
Aynca di§anya bagimh oldugumuz petrol gibi hammaddelerin tuketiminin azalmasimn da 

ekonomiye olumlu etkisi vardir. (^oplere giden atik miktannda azalma saglanarak 9evreye 

verilen zarar da azaltilmi§ olur.

Ambalaj Atiklanmn Kontrol Yonetmeliginin 8’inci maddesinde “Ambalaj 
atiklarmin ayn toplanmasindan, 5216 sayih Kanunun 7’nci maddesi kapsaminda 

bUyiik^ehir belediye simrlan i9erisinde il9e belediyeleri ve 5393 sayih Kanunun 15’inci 
maddesi kapsaminda belediyeler sorumludur." Denilmektedir.

Verilen bu yetki 9er9evesinde belediyemiz sifir atik projesi kapsaminda bir §irketle 

anla§mi§ ve il9e genelinde 9opler ayri^tinlarak toplanmi§tir.

Temizlik i§leri Mudurlugumuz gorevli personelleri ve Qevko personellerinin ortak 

9ah§masi sonucunda, il9e merkezli 8 adet Mobil Atik Merkezi olu§turularak 

hem§erilerimizin hizmetine sunulmu§tur.

Aynca yine gorevli personellerce bina yonetimleri, gazete, el bro§iiru, reklam 

billboardlarmda gerekli bilgilendirmelerin yapildigi ve il9e Milli Egitim Mtidurlugu ile 

yapilan ortak 9ali§mada okullarda ogrencilere konuyla ilgili dersler verildigi tespit 
edilmi§tir.

Sonu9 olarak yapilan hizmetlerin artmlarak devem ettirilmesi komisyonumuzca 

uygun gorulmu§tur. Meclisimizin takdir|prine^arz ederiz. §eklindeki (^evre Komisyon 

rapo: 4jndu. G6ru§uldti. Kabuliine oy blrfigi^f^ karar verildi.

Salih Furkan GENQTURK 

Katip
Mferal

MecHs-V
Mura1 A:u

Katipan V.
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KararNo : 173 
Karar Tarihi : 03.08.2019
Kararin Ozii: ll^elerin Ortak Sorunlanmn (^oziimune Yonelik Seminer Verilmesi Hk.

KARAR

01.07.2019 tarih ve Mustafa YILMAZ imzah “I^emiz ve kom§u 

ilgelerimizde kar§ila§ilan ortak sorunlann goziimune yonelik seminerlerin 

yapilmasmi arz ederiz.” $eklindeki onergenin komisyonumuzda ara§tinlmasi 
sonucunda;

Ilge geli§me stratejilerinin olu§turulmasinda ilk adim, dogal olarak ilgelerin 

ekonomik ve sosyal sektorler itibanyla yapisal durumunu saptamak ve 

potansiyellerini ortaya gikarmaktir.

Aynca, soz konusu gah§malar; demografi, istihdam, egitim, saglik, sanayi, 
tarim, in^aat, mali ve diger refah gostergeleri olarak simflandinlan degi§kenlerin 

bile§ik endeksine dayanan gali§malar olmalan nedeniyle onem ta^imaktadir.

Belediyemizin onculiigunde konusunda uzman ki^ilerce komgu ilgelerimiz de 

davet edilerek seminer duzenlenmesi miitalaa edilmektedir. Meclisimizin 

takdirlerine arz ederiz. $eklindeki Di§ ili§kiler Komisyon raporu okundu. 
Goru§uldti. Kabuliine oy birligi ile karar verildi.

(/

Murat OZKAN 

Katip
Salih Furkan GENCTURK 

Katip
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Karar No 
KararTarihi: 03.08.2019
Kararin Ozii: Qocuklanmiza Sportif Egitsel Faaliyetlerin Diizenlenmesi Hk.

: 174

KARAR

01.07.2019 tarih ve Meral BOZOGLU imzah “Yaz doneminin gelmesi ve 

okullarm tatil olmasi nedeniyle il^emizdeki ^ocuklann spor okullan haricinde bo§ 

vakitlerini degerlendirebilecekleri sportif egitsel faaliyetlerinin ara§tinlmasini arz 

ederim.” $eklindeki onergenin komisyonumuzda ara§tinlmasi ve incelenmesi 
sonucunda;

Yaz donemlerinde ^ocuklanmizin ve genglerimizin vakitlerini ge9irecekleri 
Yaz Spor Okullan adi altinda degi^ik bran§larda (Yiizme, Taekwondo, Futbol, 
Voleybol, Ok^uluk vb.) hizmet sunumu ger9ekle§tirilmektedir.

Bunlarm haricinde 90cuklanmiza sportif egitsel faaliyetler olarak, Satranp, 
Bili§im, Drama, Miizik, Sanat Etkinlikleri, Video ve Film Yapimi, Arkeoloji, Sanat 
Tarihi ve Muzecilik, Doga Dostlan ve Qevre, Fotograf9ilik gibi kulupler kurularak 

gen9lerimizin bo§ vakitlerini degerlendinneleri amaciyla faaliyetlerin yapilmasi 
komisyonumuzca uygun goriilmu^tur. Meclisimizin takdirlerine saygiyla arz ederiz. 
$eklindeki Egitim Kiiltur Komisyon raporu okundu. Goru^iildu. Kabuliine oy birligi 
ile karar verildi.

Mtfrat OZKAN 

Katip
Salih Furkan GENQTURK 

Katip
M^rf^ZOGLU 

Vfeclis 1.Balkan V.
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PURSAKLAR BELEDiYE BA^KANLIGI 

BELEDiYE MECLLSI
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
Karar Tarihi : 03.08.2019
Kararin Ozii: 30 Agustos Zafer Bayramimn Qocuklara A§ilanmasi Hk.

: 175

KARAR

01.07.2019 tarih ve Harun OZTURK imzah “30 Agustos Zafer Bayramimn 

yakla§masi nedeniyle milli ve manevi duygularm (pocuklanmiza a§ilanmasi igin 

belediye olarak nelerin yapilacagin ara§tinlmasim arz ederim.” $eklindeki konunun 

komisyonumuzca ara§tinlmasi sonucunda,

Milletimizin 30 Agustos Zafer bayramim tebrik ediyoruz. Bizlere bu kutlu 

zaferi armagan eden Kurtulu§ Savasimizin Ba^komutam Gazi Mustafa Kemal 
ATATURK’ii ve ordumuzun turn mensuplanm rahmetle, §iikranla yad ediyor, 
§ehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bu §anh zafer Tiirk milletinin asla esir edilemeyecegini; semalan stisleyen 

Turk Bayragi’m gonderden indirilemeyecegini ve gok kubbeyi 9inlatan ezan 

seslerinin dindirilemeyecegini butun diinyaya ilan eden kutlu bir zaferdir. Bu zafer, 
namusumuzu ve mukaddes degerlerimizi du§man saldinsindan kuitarmakla 

kalmami§; aym zamanda esaret altinda bulunan diger Musliiman milletlere de ilham 

kaynagi olmu§tur. Milletimizin istiklalini ve istikbalini korumasindaki kararliligmm 

sembollerinin biri olarak tarihe gegmi^tir.

ilpe Milli Egitim Mudurliigu ile oitakla^a yapilacak etkinliklerle genglerimize 

ve (^ocuklarimiza milli ve manevi duygulan aktarma konusunda gah^malarin 

yapilacagi kanaatine vanlmi§tir. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. $eklindeki 
Genplik ve Spor Komisyon raporu okundu. G6ru§uldu. Kabuliine oy birligi ile karar 

verildi

Murat OZKAN 

Katip
Salih Furkan GENQTURK 

Katip
Meral

Medial .Balkan V.
ZaGLU
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Karar No 
Karar Tarihi : 03.08.2019
Karann Ozii: Ruhsata A91IC Olmayan Arsalarda Vergi Indirimi Yapilmasi Hk.

: 176

KARAR

02.05.2019 tarih ve MHP Grup Ba§kanvekili Arif GUMU§ ile Ru§tu BI^ER, Ismail 
BAYRAKTAR, Seyit KARATA$ ve Caner §ERBET0 imzah “Pursaklar’daki ruhsata 
agilmayan arsalann emlak vergilerinde indirim yapilmasim arz ederiz. ” §eklindeki onergenin 
komisyonumuzda incelenmesi sonucunda; Komisyonumuzun 28.06.2019 tarihli ve 7 numarah 
raporu ile;

Mania hattinda kalan tabi zemin kotunun mania katlarmdan daha yukanda kalmasi sebebi ile 
yapi ruhsati verilmesinin mumkiin olmadigi parsellerin tespiti ifin Imar ve §ehircilik 
Mudurliigunden bilgi alinmasina,
Ba§kent Dogalgaz Dagitim A.§. ile alakah mahkeme siirecinin ne durumda oldugu, mahkeme 
karan sonrasinda Ba§kent Dogalgaz ile herhangi bir protokol imzalamp imzalanmadigi, 
imzalanan bir protokol var ise bu protokol kapsami di§inda kahp ruhsata kapah arsa bulunup 
bulunmadigmm tespiti i9in imar ve §ehircilik Mudurliigunden bilgi alinmasina,
08.05.2015 tarih ve 100 no’lu meclis karanyla mania hatti ile alakah kisithhk gerek9esi 
nedeniyle vergi indirimi uygulanan parsellerin bildirilmesi ve uygulanan vergi indirimi 
hakkinda Mali Hizmetler Mudurliigunden bilgi alinmasina,
Vergi indirimi veya muafiyetleri ile alakah mevzuat hukiimlerinin neler olduguyla ilgili Hukuk 
i§leri Miidiirliigiinden gorii§ alinmasina,

karar verildiginden ilgili miidurliiklerden bilgi ve gorii§ beklenmesi nedeniyle konunun bir 
sonraki komisyon toplantisinda gorii§iilmek iizere Komisyonumuza ek sure verilmesi talep 
edilmi^ti. Talebimiz dogrultusunda verilen ek siire iizerine soz konusu onerge 24.07.2019 
tarihinde yapilan Komisyon toplantisinda tekrar degerlendirilmi§tir.

Imar ve $ehircilik Miidiirliigune yazilan yaziya verilen 19.07.2019 tarihli ve E.4300 
sayih cevabi yazida, mania hattindan etkilenen parsellerle ilgili parsel malikleri tarafindan 
a9ilan davamn devam ettigi ve heniiz sonu9lanmadigi, Ba§kent Dogalgaz ile ilgili davalann 
istinaf a§amasinda oldugu, istinaf stireci devam ettiginden Ba§kent Dogalgaz ile herhangi bir 
protokol imzalanmadigi, Ba§kent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatinm Ortakhgi A.$. 
tarafindan Belediyemiz Imar ve $ehircilik Miidurlugu’ne gonderilen 06.03.2019 tarih ve 
E.11253 sayih yazida belirtilen parseller ve Imar ve $ehircilik Miidurlugimce tespit edilen 
dogalgaz hattindan etkilenen parsellerle ilgili teknik Rerikh 9ali§malarm devam ettigi 
bildirilmi§tir.

Yine Mali Hizmetler Mudurliigunden gelen 12.07.2019 tarihli ve E.4146 sayih cevabi 
yazida Belediye Meclisimizin 08.05.2015 tarih ve 100 sayih karan ile maniadan etkilenen 
parsellere 2015 yilmdan itibaren 1319 sayih Emlak Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi ile 
Tasarrufu Kisitlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakkinda Yonetmelik hukiimlerinin uygulandigi 61 
Ada 167 parsel i9in beyanda bulunan 1459 mukelleften mania dolayisiyla 1/10 oranmda 
indirimli olarak vergi ahndigi bildin



T.C.
PURSAKLAR BELEDiYE BA§KANLIGI 

BELEDiYE MECLISi/98l
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Aynca Hukuk i§leri Mudiirlugunce verilen 16.07.2019 tarihli ve E.4206 sayih yazida 
ise 1319 sayih Emlak Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinde Kanunlar veya diger kamu duzeni 
koyan mevzuatla tasarrufu kisitlanan bina arsa ve arazinin vergisinin kisitlama devam ettigi 
surece 1/10 oramnda tahsil olunacagi, Kanunla ve diger mevzuatla yapilan kisitlamalarm neler 
oldugu, stiresi, tevsiki ve kisitlama koyan kamu organlarmin gorevleri ve sorumluluklan 
Maliye Bakanhginca, Milli Egitim, ?evre ve §ehircilik Bakanliklarinm mutalaalan almarak 
hazirlanacak bir yonetmelikle tanzim olunacagi, bu maddeye dayamlarak Tasarrufu Kisitlanan 
Bina, Arsa ve Arazi Hakkinda Yonetmelik 9ikanldigi, ilgili mevzuata gore mtilkiyet hakki ve 
bu haktan dogan tasarruf yetkisinin kisitlanmasi hallerinde kisith vergi uygulamasina 
gidilebilecegi, Tasarrufu Kisitlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakkinda Yonetmeligin 2. maddesine 
gore de in§aat yapilmasina izin verilmeyen arsalar ile esash degi§iklik yapilmasina izin 
verilmeyen binalarm tasarrufunun kisitlanmi§ sayilacagi belirtilmi§tir.

Emlak Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi;

“Emlak Vergisi birinci taksidi Mart, Nisan ve Mayis aylannda, ikinci taksidi Kasim ayi 
iqinde olmak tizere iki e§it taksitte odenir.

Maliye Bakanhgi odeme aylanni, bolgelerin ozelliklerine gore degiqtirebilir.

Kanunlar veya diger kamu duzeni koyan mevzuatla tasarrufu kisitlanan bina arsa ve 
arazinin vergisi, kisitlamanin devam ettigi surece 1/10 oramnda tahsil olunur. 9 ve 19 uncu 
madde hiikumleri sakhdir.

Kisitlamanin kaldinlmasi halinde, kaldinlma tarihini takibeden biitqe yihndan itibaren 
emlakin vergisi, turn vergi degeri uzerinden odenir.

Kisitlamanin devam ettigi siirede tecil edilen verginin 9/10 u bina, arsa veya arazinin 
satilmasi, istimlaki veya hibe yoluyla ahara devir ve temliki halinde, tahsilat zamanaqimina 
ugramamiq olanlan muaccel hale gelir.

Kanunla ve diger mevzuatla yapilan kisitlamalarm neler oldugu, stiresi, tevsiki ve kisitlama 
koyan kamu organlarmin gorevleri ve sorumluluklan Maliye Bakanhginca, Milli Egitim, 
(fevre ve §ehircilik Bakanliklarinm mtitalaalan almarak hazirlanacak bir yonetmelikle 
tanzim olunur.
Devir ve feragi yapilan bina ve arazinin, devir ve feragin yapildigi yil ile geqmiq yillara ait 
odenmemiq Emlak Vergisinin odenmesinden devreden devralan miiteselsilen sorumlu 
tutulurlar. Devralamn mukellefe riicn hakki sakhdir. Tapu daireleri devir ve ferag iqlemini, 
iqleminyapildigi ayi takip eden ayin 15'inci gunti akqamina kadar ilgili belediyelere bildirir. ”
hukmiinu,

Tasarrufu Kisitlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakkinda Yonetmeligin 2. maddesi;

“Imarplanlarmda, resmiyapilara, tesislere ve okul, cami,yol, meydan, otopark, yefil saha, 
gocuk bahgesi, pazar yeri, hal, mezbaha ve benzeri umumi hizmetlere aynlmi§ olmasi 
sebebiyle tizerinde in§aatyapilmasina izin verilmeyen arsalar ile esash degifiklik ve ilaveler 

yapilmasina izin verilmeyen binalarm tasarrufu kisitlanmrs sayihr.

2



T.C.
PURSAKLAR BELEDiYE BA§KANLIGI 

BELEDIYE MECLISi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Bu hallerde kisith olarak vergileme, imar planimn kesinle§tigi tarihi izleyen yilbapndan 
itibaren yapihr. Kisitlama, ilgili arsa veya binamn bulundugu alan imar programina 
ahnincaya (imar programimn kesinle§tigi tarihe) kadar devam eder.

Arsanin imar plamnda kisidihgi gerektiren amaglara tahsis edildiginin buyonetmeligin 5 inci 
maddesindeki bildirim mecburiyeti hukiimlerine gore tespit edilmemig olmasi halinde, arsa 
veya bina sahibi tarafindan yazih miiracaatta bulunularak kisitlamayi koyan idareden 
ahnacak kisithhk durnmunu gosteren beige verginin tarhina yetkili daireye ibraz edildiginde 
kisithhk aym esaslar dairesinde uygulamr. ” hukmunii,

haizdir.
ilgili mudlirluklerden gelen cevabi yazilardan ve yukanda yer verilen mevzuat 

huktimlerinden de anla§ilacagi iizere, hangi durumlarda tasarruf hakkinin kisitlanmi? 
sayilacagi ve tasarruf yetkisi kisitlanan bina, arsa ve arazilerle ilgili olarak emlak vergisinin 
hangi oranda almacagi a^kfa belirlenmi§tir. Belediyemizce de belirlenen kisithhk halleri 
dikkate ahnarak ilgili mukelleflere mevzuat hiikumleri dogrultusunda bina, arsa ve arazilerle 
ilgili olarak emlak vergisi indiriminin uygulandigi anla§ilmi§tir.

Bu itibarla, mevzuatimizda ongoriilen hallerde vergi indirimlerinin uygulanmasi 
hususunda gerekli i§lemlerin yapilmasmin ilgili birimlere bildirilmesinin yerinde olacagi 
Komisyonumuzca uygun gorulmu^tiir. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. §eklindeki Hukuk 

omisyon raporu okundu. Gorii§ulau.^abulune oy birligi ile karar verildi.ve Tadfele:

l)

Iglu Salih Furman GENgTURK 

Katip
urat OZKAN 

Katip
MeraTB
Meclis^.Baskan V.
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T.C.
PURSAKLAR BELEDiYE BA§KANLIGI 

BELEDiYE MECLiSi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
Karar Tarihi: 04.08.2019
Kararin Ozii: Seyyar Saticilara Hukuki Yaptinmlar Hk.

: 177

KARAR

01.07.2019 tarih ve Elif YURTOGLU imzah “Yaz aylarimn gelmesi 
nedeniyle ilgemiz sinirlannda diafon, yilksek ses vb. §ekilde seyyar saticihk 

yapanlara ne gibi hukuki yaptinmlarm uygulanabileceginin ara§tinlmasim arz 

ederim.” $eklindeki konunun, komisyonumuzca incelenmesi ve ara§tinlmasi 
sonucunda,

Yaz aylannda kavun, karpuz; sonbaharda ise palates, sogan agirhkh olarak 

seyyar saticilann sokak sokak gezerek sati§ yaptiklan bilinmektedir.

il^emizde seyyar saticihk yapanlara yaptinmlarm Zabita Mudurliigu 

tarafindan yuriituldugii, Zabita Mudiirlugunden ahnan bilgilere gore 5393 Sayih 

Belediye Kanununun 51. Maddesine gore ve Zabita Yonetmeliginin 10. Maddesinin 

25. ve 26. Fikralarma gore cezai i§lem uygulandigi tespit edilmi§tir.

Bu tespit ve hatirlatmalardan sonra il^emizde ve ozellikle yerle§im yogunlugu 

bulunan merkez mahallelerinde vukuu bulacak seyyar satici olgusu kar§isinda ses, 
goriintu a^isindan dogacak turn kirliliklerin Zabita Mudurlugiimuzce onlenmesi ve 

denetimlerin artinlarak uygulanmasmin yerinde olacagi rniitalaa edilmektedir. 
Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. $eklindeki Hukuk ve Tarifeler Komisyon 

raporu okundu. Goru^iildu. Kabuliine oy birligi ile karar verildi.

Salih Furkan GENQTURK 

Katip
Yasin YUKSEL 

Katip
ZdGLU 

Meclik/Baskan V.
Mi



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA$KANLIGI 

BELEDiYE MECLiSi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
KararTarihi : 04.08.2019
Kararin Ozii: Deprem Nedeniyle Mai ve Can Kayiplanmn En Aza Indirilmesi Hk.

: 178

KARAR

01.07.2019 tarih ve Seyfi §AHIN imzah “17 Agustos Marmara Depreminin 

yil donumii olmasi iniinasebetiyle, insan hayatini kutsalhgina istinaden, mal ve can 

kayiplanmn en aza indirilebilecegi onlemlerin ve gali§malarm ara§tinlmasi ve buna 

yonelik seminer, konferans vb. etkinliklerin diizenlenmesini arz ederim.” §eklindeki 
onergenin komisyonumuzda ara§tinlmasi sonucu;

Tiirkiye topraklan, %98’i aktif ve 9e§itli deprem ku^aklan uzerinde yer 

almaktadir. Bu durumda depreme kar§i onlemler alarak, depremden kayip vermeden 

veya sifira yakin hasarla kurtulabilme imkammiz bulunmaktadir.

Deprem oncesinde, sirasinda ve sonrasinda sergilenecek dogru davram§ 

bigimleri hem hayat kurtanr hem de maddi kayiplan azaltir. Depremin sarsinti giicii 
ve sarsinti siiresi, deprem merkezinden uzakhk, zemin cinsi, depremin odak derinligi 
gibi nedenler depremin tehlike boyutunun degi§tirilemeyen unsurlandir. Bu unsurlar 

dikkate ahndigmda bilinQli bir §ekilde ahnacak onlemler deprem sonrasi hasar ve 

zarar gorme olasihgim da en aza indirmemizi saglanacaktir.

Sonu9 olarak, konusunda uzman ki§iler tarafindan il9emizde veya deprem 

merkezlerinde tatbikat, seminer, konferans vb. etkinliklerin duzenlenmesi 
komisyonumuzca uygun gorulmu§tur. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
$eklindeki insan Haklan ve Kadin Erkek Firsat E§itligi Komisyon raporu okundu. 
Gorii^uldu. Kabuliine oy birligi ile karar verildi.

GLU Salih Furkan GENQTURK 

Katip
Yasin YUKSEL 

Katip
Merjal
Me^^ l.M§kan V.



T.C.
PURSAKLAR BELEDiYE BA$KANLIGI 

BELEDIYE MECLiSi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
Karar Tarihi: 04.08.2019
Karann Ozii: 15 Temmuz Demokrasi ve $ehitler Meydani Yapilmasi Hk.

: 179

KARAR

01.07.2019 tarih ve Ismail QOBAN imzah “15 Temmuz Demokrasi Bayrami 
ve $ehitleri anma giinu nedeniyle, o giinu ya^atma ve unutturmama amaciyla 

il^emizde uygun goriilen bir yere 15 Temmuz Demokrasi ve $ehitler Meydani 
yapilmasim arz ederim.” $eklindeki onerge komisyonumuzda incelenmesi ve 

ara§tinlmasi sonucunda;

Milletimizin Demokrasi ve Mill! Birlik Gunumiizu 15 Temmuz Zaferini 
bizlere annagan eden §ehitlerimize Allah’tan rahmet, ba§at gazisi 
Cumhurba§kammiz Sayin Recep Tayyip ERDOGAN’a, gazilerimize ve milletimize 

§ukranlanmizi ve minnetlerimizi sunuyoruz. 15 Temmuz 2016 Feto Teror Orgiitii 
darbe giri§imi sirasinda §ehit olan 248 sivil, polls ve askerimizi rahmetle anmak ve 

gazilerimize §ukranlanmizi sunmak, unutmamak, unuttunnamak adina genel tatil 
giinii ilan edilmi§tir.

Birlik ve beraberligimizin peki§mesi, demokrasimizin gtiglenmesi, 
§ehitlerimizi anma, gazilerimizi §ukran duygulanmizin bir gostergesi olarak ve 

ihanet gecesinin gelecek nesillere anlatilmasi ve aktanlmasi i?in, imar ve $ehircilik 

Mudurlugumiizun 9ali§malan sonucu uygun gorecegi bir yere 15 Temmuz 

Demokrasi ve $ehitler Meydani yapilmasi uygun gorulmu^tiir. Meclisimizin 

takdirlerine arz ederiz. $eklindeki isimlendirme Komisyon raporu okundu. 
Gorii^uklu. Kabuliine oy birligi ile karar verildi.

Salih Furkan GENQTURK 

Katip
Meral1 
Mecli^.Baskan V.

OGLU Yasin YUKSEL 

Katip



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA^KANLIGI 

BELEDIYE MECLiSi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
Karar Tarihi: 04.08.2019
Karann Ozii: $iddete Maruz Kalan Kadin ve Erkeklerin Sorunlarmin Qozumii Hk.

: 180

KARAR

01.07.2019 tarih ve Seyfi §AHIN imzah “I^emiz genelinde §iddete maruz kalan 

kadin ve erkeklerin sorunlarmin 96ziimlerinin ara§tirilmasmi arz ederim.” §eklindeki 
onergenin komisyonumuzda incelenmesi ve ara§tinlmasi sonucunda;

§iddet. zamana ve sosyal yapiya gore degi§en bir kavram olmasina ragmen, insanhk 

tarihinin ilk zamanlarmdan itibaren insanoglunun gerek bireysel gerekse toplumsal boyutta 

kar§i kar§iya kaldigi onemli bir insanhk sorunudur. Yarattigi sosyal, psikolqjik ekonomik 

sonu9lan sadece ulusal boyutta degil uluslararasi boyutta da kendini hissettirdigi i9in son 

yillarda en fazla dikkat 9eken konulardan biri olmu§tur.

Kadina yonelik §iddet kavrami, dunya saghk orgutti tarafindan “kadimn bcdensel 
butunliigune sirf kadin oldugu i9in yapilan her tlirlii fiziksel, cinsel veya psikolqjik 

mtidahaleler sonucunda kadimn zarar gormesi ve toplum i9inde ya da ozel hayatinda 

kadina baski uygulamlarak ozgurliiklerinin keyfi olarak kisitlanmasi §eklinde 

tammlanmi§tir.

Erkege yonelik §iddet ise, a§agilama, erkeklik gururu ile alay etme, psikolqjik baski, 
i§sizlik vb. sebeplerden dolayi, §efkat-Der'in kurdugu siginma evlerinde bugiine kadar 

5000 erkek ikamet ettigi ve Turkiye geneline bakildiginda bu sayimn 90k fazla oldugu 

saptanmi§tir.

$iddetin onlenmesi ile ilgili yapilan bir ara§tirmada ofke yonetimi, dtirtti kontrolii. 
problem 90zme ve empati gibi becerileri i9ine alan bir programin erken ya§ta ogrencilere 

uygulanmasi gerektigi ifade edihni§tir.

Belediyemiz Hammevleri Lokallerinde, Dede-Torun Lokallerinde ve Kiiltur 

Merkezlerimizde §iddete maruz kalan kadin ve erkeklerin sorunlarmin 90zumuyle ilgili 
seminerler ve konferanslar duzenlenmesi komisyonumuzca uygun gorulmU§tiir. 
Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. §eklindeki Kadin ve Aile Komisyon raporu okundu. 
Gorii§ .-\Kabulune oy birligi ile karar verildi.

Yasin YUKSEL 

Katip
Salih Furkwn GENC^TURK 

Katip
Meral GLU 

Ts 'KB^fskan V.



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA$KANLIGI 

BELEDiYE MECLiSi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
Karar Tarihi : 04.08.2019
Kararin Ozu: Muharrem Ayinda A§ure Dagitilmasi Hk.

: 181

KARAR

01.07.2019 tarih ve Mustafa YILMAZ imzali “Hicri Yilba§inin yakla^masi 
munasebetiyle Muharrem Ayinda ilgemiz genelindeki camilerimizde blithe 

imkanlan 9er9evesinde a§ure dagitilmasi ve etkinlikler duzenlenmesini arz ederim.” 

$eklindeki onerge komisyonumuzda incelenmesi ve ara§tinlmasi sonucunda;

Muharrem Hicri takvime gore yilin birinci ayi ve tarih boyunca insanhk i9in 

doniim noktalan sayilabilecek onemli olaylarm yer aldigi bir aydir.

"§ehrullahi'l-Muharrem" yani "Allah'in ayi Muharrem" faziletine, ilahi feyz 

ve bereketinin bolluguna i§arettir.

Muharrem ayimn 10. giinu A§ura Guniidiir. Muharrem ayimn diger aylar 

arasinda ayn bir yeri oldugu gibi, A§ura Guniinun de diger giinler i9inde daha 

miibarek ve bereketli bir konumu bulunmaktadir.

Boyle onemli, bereketli bir giinde il9emiz genelindeki turn camilerimizde 

5393 sayih Kanunun kapsaminda ve but9e imkanlan 9er9evesinde A§ure dagitilmasi 
ile etkinlikler duzenlenmesi komisyonumuzca uygun goriilmu^tur. Meclisimizin 

takdirlerine arz ederiz. $eklindeki Plan ve Btit9e Komisyon raporu okundu. 
Gorii§uldu. Kabuliine oy birligi ile karar verildi.

Yasin YUKSEL 

Katip
MbcHjnrMOGLU 

MecliJj^askan V.
Salih Furkan GENQTURK 

Katip



T.C.
PURSAKLAR BELEDiYE BA$KANLIGI 

BELEDiYE MECLiSl
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
Karar Tarihi : 05.08.2019
Karann Ozii: Pursaklar Yuzme Havuzu Ucretlerinin Belirlenmesi Hk.

: 182

KARAR

I^letme ve i§tirakler Miidurlugunun 05.08.2019 tarih ve E.1818 sayili yazilannda; il^emiz 
hem§erilerine hizmet etmek amaci ile 5393 sayili Belediye Kanunun 14'ncii maddesine gore 
yapdan yuzme havuzu faaliyete girmi§ bulunmaktadir. Yuzme havuzumuzun iicret tarifesinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Buna gore yiizme havuzunun belirlenen iicret tarifesi a§agida 
belirtilmi§tir.
SEANS UCRTLERi (GUNUBiRLiK GIRi$)
Ogrencilerden hafta 15,00-TL., hafta sonu 20,00.-TL.
Yeti$kinlerden hafta igi 25,00.-TL., hafta sonu 30,00.-TL.
Not: Her scans 3'er saatten olu§maktadir. Her scans arasinda 1 saat temizlik ve hazirhklar i9in 1 
saat bo§luk birakilmaktadir.
UYELIK UCRETLERI
Ogrenciler i?in 1 Ayhk 100,00.-TL., 3 Ayhk 250,00.-TL., 6 Aylik 550.00.-TL., 1 Yilhk 800,00.-TL. 
Yeti§kinleri9in 1 Aylik 150,00.-TL., 3 Ayhk 350,00.-TL., 6 Ayhk 650,00.-TL., 1 Yilhk 1.000,00.-TL. 
Not: Her aileden birden fazla ki§i iiyelik yapacak olur ise, sadece yilhk uyeliklerde yeti^kinlerde 
900,00.-XL., Ogrencilerde ise 700,00.-TL/dir.

Makamlarmizca uygun goriildiigu takdirde, belediyemiz bunyesinde faaliyet gosterecek 
yiizme havuzunun talep edildigi §ekliyle iicret tarifesinin gorii^iilerek karara baglanmasi i9in 
yazimizin Belediye Meclisine havalesini olurlanmza arz ederim. §eklindeki yazi okundu. 
Gundeme alindi. Gorii§iildii. Konuyla ilgili meclis iiyelerimizden Elif YURTOGLU soz alarak 3 
saatlik scans stiresinin kaldinlarak scans siiresinin belirleme yetkisinin idareye birakilmasma, bu 
iicret tarifesi iizerinden §ehitlerimizin 1. Derece yakinlarma, Gazilerimize ve Gazilerimizin 1. 
Derece yakinlan ile belediye personeline %25 indirim yapilmasi talebinde bulundu. Meclis 
iiyelerimizden Caner $ERBET£i soz alarak belediye personellerine ve meclis iiyelerine %25 
indirim yapilmasim, §ehitlerimizin 1. Derece yakinlarma, Gazilerimize ve Gazilerimizin 1. Derece 
yakinlarma iicretsiz olmasi talebinde bulundu. Meclis iiyelerimizden Omer EZERHAN soz alarak 
$ehitlerimizin 1. Derece yakinlarma, Gazilerimize ve Gazilerimizin 1. Derece yakinlarma iicretsiz 
olmasi talebinde bulundu. Meclis 1. Balkan Vekili oylama yapilmasim dnerdi ve kabul edildi. 
Oncelikle meclis iiyesi Elif YURTOGLU’nun teklifi oylandi ve MHP ile iYt Parti gruplarmm ret 
oylarma kar§ihk oy 9oklugu ile kabul edildi. Teknik a9idan diger taleplerin oylamasma gerek 
olmadigindan, 3 saatlik scans siiresinin kaldinlarak scans siiresinin belirleme yetkisinin idareye 
birakilmasma, bu iicret tarifesi iizerinden §ehitlerimizin 1. Derece yakinlarma, Gazilerimize ve 
Gazilerimizin 1. Derece yakinlan ile belediye personeline %25 indirim yapilma^ina^oy 9oklugu 
ile ka«tfverfkli.

I

Yasin YUKSEL 

Katip
Murat OZKAN 

Katip
Mei^GOZOGLU 
V^cliV-Uoa§kan V.



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA$KANLIGI 

BELEDlYE MECLISi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

KararNo : 183 
KararTarihi : 05.08.2019
Kararin Ozii: Camilerimizin Genel Temizligi Hk.

KARAR

01.07.2019 tarih ve Ismail £OBAN imzali “Ramazan Ayimn bitmesi ve yaz 

doneminin ba^lamasi nedeniyle il^e genelindeki camilerimizde genel temizlik 

yapilmasim bilgilerinize arz ederiin.” $eklindeki onerge komisyonumuzda 

ara^tinlmasi ve incelenmesi sonucunda;

Islam toplumunda inananlar i^in cami, sosyal, siyasal ve kiilturel hizmetlerin 

merkezi konumunda olan bir kurumdur. Islam medeniyetinin aynlmaz bir unsuru ve 

Islam toplumunun sosyokiilturel alanlarda geli§mesinde muhim bir rol almaktadir.

Ilgemiz genelindeki turn cami ve mescitlerimizin temizligini, Temizlik I^leri 
Mudurliigune bagli Camii Temizligi birimi diizenli bir §ekilde yapmaktadir.

Ramazan Ayi boyunca yogun bir §ekilde kullamlan ve yaz donemin de ise yaz 

kurslanyla dolup ta§an cami ve mescitlerimizin aym titizlikle temizligi yapildigi 
anla§ilmi§ olup, Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. $eklindeki Sosyal i§ler 

Komisyon raporu okundii. Goru^uldti. Kabul tine oy birligi ile karar verildi. /
Ci

Yasin YUKSEL 

Katip
urat OZKAN 

Katip
MerMB 

Meclis u^a^an V.
LU



T.C.
PURSAKLAR BELEDiYE BA$KANLIGI 

BELEDiYE MECLiSi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

KararNo : 184 
Karar Tarihi : 05.08.2019
Kararin Ozii: Kurbanlik Hayvanlarin Kontrollerinin Yapilmasi Hk.

KARAR

01.07.2019 tarih ve Meral BOZOGLU imzali “Il^emizde kurulacak kurban 

pazarlannda, kurbanlik §artlarmi ta§imayan hayvanlarin ve duvelerin kontroliiniin 

yapilarak tiiketici magduriyetinin onlenmesini arz ederiz.” $eklindeki konu 

komisyonumuzda ara^tinlmasi ve incelenmesi sonucunda;

Kurban edilecek hayvanin saghkh, diizgun, azalan tamam, besili olmasi hem 

ibadetin gaye ve mahiyetine hem de saghk kurallarma uygun du§er.

Koturiim derecesinde hasta, zayif ve du§kiin, bazi azalan eksik mesela bir 

veya iki gozii kor, kulaklan ve boynuzlan koktinden kesilmi§, dili kesik, di§lerinin 

tamami veya 90gu dokulmu§, kuyrugu ve memesi kesik hayvanlarin kurban 

olmayacagi bilinmektedir.

Gida Tarim ve Hayvancihk Bakanhgi tarafindan yapilan a^iklamada ise 

Kurban Bayrami hazirhklan kapsaminda di§i drive kesimine yasak getirdiklerini 
basin agiklamasi ile duyurmu^lardir.

Bu tespitler i§iginda, Zabita Mudiirlugumuz ve £evre Koruma Mudurliigune 

bagh Veteriner Hekimimizle birlikte Kurbanlik i^in itemize gelen hayvanlarin 

giri§lerinde trim kontrollerinin yapildigi ve bu yilda aym hassasiyetle kontrollerin 

yapilacagi mutalaa edilmektedir. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. $eklindeki 
Tiiketiciyi Koruma Komisyon raporu okundu. Goru§iildu. Kabuliine oy birligi ile 

karar verildi.

Meral 
Mejms fsB*r§kan V.

Yasin YUKSEL 

Katip
‘at OZKAN 

Katip
GLU



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA§KANLIGI 

BELEDiYE MECLISi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
Karar Tarihi : 05.08.2019
Kararin Ozu: Kurban Bayraminda Ya§h, Engelli ve Hastalarin Ziyaret Edilmesi Hk.

: 185

KARAR

01.07.2019 tarih ve Harun OZTURK imzah “Kurban Bayrami mtinasebetiyle 

il9emizdeki ya§h, engelli, hasta hem§erilerimizin evlerine ziyaretler duzenlenmesini 
arz ederim.” §eklindeki onergenin komisyonumuzda incelenmesi ve ara§tinlmasi 
sonucunda;

Belediyemizin insan odakh sosyo-kiilturel Belediyecilik hizmet felsefesi 
iginde insani ve insani degerleri on plana alan, bunlan geli$tiren yayginla§tiran ve 

ya§atan aktivitelerin siirekli bi9imde yapilmasi gerekmektedir.

Sevgi, saygi, merhamet, insaf ve vicdan gibi yiiksek degerler insani diger 

canhlardan ayiran en temel ozelliklerdir. Bu degerlerin kiilturel, ahlaki ve inan^ 

boyutlanyla ele almmasi 90cuklanmiza ve gen9lerimize anlatilmasi, gosterilmesi ve 

ya§atilmasi tiim topluma ait bir insanlik vecibesidir.

Belediye meclis uyelerimiz ve ilgili mudiirluk personellerimizin de 

katihmiyla olu^turulacak gruplann; tespit edilen ya§h, engelli ve hasta 

hem§erilerimize, huzur evlerine Kurban Bayrami mtinasebetiyle ziyaretlerde 

bulunmalan komisyonumuzca mutalaa edilmektedir. Meclisimizin takdirlerine arz 

ederiz. $eklindeki Ya§hlar ve Engelliler Komisyon raporu okundu. Goru§uldu. 
Kabuliine oy birligi ile karar verildi.

Yasin YUKSEL 

Katip
Murat OZKAN 

Katip
Meral 
Meclisi^Bas^an V.
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Karar No : 186 
KararTarihi: 05.08.2019
Karann Ozii: Saray 1553 Nolu Adanin Guneyinde Yer Alan Park Alaninda Trafo Yeri 
Aynlmasi Hk.

KARAR

Pursaklar Il9esi, Saray 1553 nolu adanin guneyinde yer alan park alaninda trafo yeri 
ayrilmasina yonelik hazirlanan 1/1000 Ol9ekli Uygulama imar Plain Degi§ikligi konulu 

yazinin komisyonumuza havale edilmesi sonucu dosya incelendi.
Konu tizerinde yapilan gorii^melerden sonra; Pursaklar, Saray 1553 nolu adanin 

guneyinde yer alan park alaninda trafo yeri ayrilmasina yonelik 1/1000 6l9ekli Uygulama 

Imar Plam Degi§ikligi (PIN: UIP 2179-51) konulu yazinin, 3194 sayih yasanin 8/b maddesi 
uyarmca degerlendirilmek iizere Imar ve $ehircilik Mudurliigunce sunuldugu,

Ba§kent Elektrik Dagitim A.^.’nin. 28.03.2019 tarih BE.OUT.301.2019-653 sayih 

yazisi ile Pursaklar il9esi, Saray Cumhuriyet Mahallesi ve 9evresinin enerji ihtiyacim 

kar§ilamasi amaciyla 1 adet trafo yerine ihtiya9 duyuldugu belirtilerek, 1553 nolu adanin 

guneyinde yer alan park alaninda 40 m2 trafo yeri ayrilmasmin talep edildigi,
Yapilan inceleme ve ara§tirma sonucu, Pursaklar il9esi Saray Cumhuriyet Mahallesi 

ve 9evresinin enerji ihtiyacim kar§ilamasi i9in ihtiya9 duyulan bir adet trafonun in$a 

edilebilmesi i9in gereken alamn, Ankara Buyuk$ehir Belediye Meclisinin 19.12.2008 tarih 

ve 3132 sayih karanyla onaylanan Saray Revizyon Nazim ve Uygulama Imar Plam 

kapsaminda oldugu,
Soz konusu alamn, mevcut onayh uygulama imar plamnda “Park Alam" kullammi 

i9inde yer aldigi ve Saray 1553 nolu adanin guneyinde bulunan park alanimn toplam yiiz 

6l9umunim yakla§ik 27.621 m2 oldugu,
Konu hakkinda imar ve $ehircilik Miidurlugu ve Qevre Koruma ve Kontrol 

Mudurlugu teknik elemanlan ile birlikte arazide yapilan inceleme ve degerlendirme 

neticesinde, soz konusu park alanimn yakla§ik 10.317 in2,lik kismimn Ankara Buyuk§ehir 

Belediyesince “Saray Parki” olarak duzenlendigi, talep edilen trafo yerinin uygun olmadigi 
anla§ilmi§ olup, 40 m2Tik trafo yerinin aym park alam i9erisinde talep edilen yerin yakla§ik 

7.5 metre dogusuna kaydirihnasimn uygun oldugu,
Ba§kent Elektrik Dagitim A.$ tarafindan teklif edilen imar ve $ehircilik 

Mudurlugumuzce hazirlanan uygulama imar plain degi§ikligi 9ah§masi ile Pursaklar Saray 

Cumhuriyet Mahallesi 1553 nolu adanin guneyinde yer alan park alam ^erisinde, park 

alanimn kuzeyinde bulunan 10 metre geni§ligindeki ta§it yolundan 5 metre, batisinda 

bulunan 20 metre geni§ligindeki ta§it yolundan 10 metre 9ekme mesafesi birakilarak talep 

edilen 40 m2Tik trafo yerinin, Ankara Biiyuk§ehir Belediyesince imalati yapilan “Saray 

Parkf’nm bulunmasi sebebiyle Ankara Buyuk§ehir Belediyesinin uygun gormesiyle, 
Teknik Altyapi Alam (TRAFO) olarak duzenlendigi,
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Plan notlarmda;

“-Yururlukteki imar plani plan notlan hukumleri ge9erlidir.

- Plan notlarmda belirtilmeyen hususlarda 08.06.2018 tarihli Ankara Biiyuk§ehir 

Belediyesi imar Yonetmeligi hukumleri ge9erlidir.

-Trafo binasinin etrafi en az 1 m mesafe birakilarak koruyucu tel 9k ile 9evrilecektir.

-Qevre Giivenligi ENERJISA BEDA$ Genel Mudurlugu tarafindan saglanacaktir.

-Trafo yeri kiralama/ kamula§tirma bedeli ENERJISA BEDA$ Genel Mudurlugu 

tarafindan odenecektir.” §eklinde 5 adet plan notu belirlendigi,

Hususlan tespit edilmi§ olup, Pursaklar Saray 1553 nolu adanin giineyinde yer alan 

park alanimn 40m2Tik kisminda trafo yeri aynlmasina yonelik 1/1000 ol9ekli Uygulama 

imar Plani Degi§ikliginin kabulu Komisyonumuzca uygun goriilmu^tur. Meclisimizin 

takdirlerine arz ederiz. §eklindeki imar Komisyon raporu okundu. Goru§uldu. Kabulune 

oy birligi ile karar verildi.

i

GLU Yasin YUKSEL 

Katip
at OZKAN 

Katip
Merab 

Meclisfl^^akan V.
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KararNo : 187 
Karar Tarihi : 05.08.2019
Kararin Ozii: Pursaklar 95660 Ada 1 Nolu Parsele Ydnelik I.U.P. Degi^ikligi Hk.

KARAR

Pursaklar 95660 ada 1 nolu parsele ydnelik hazirlanan 1/1000 Ol9ekli Uygulama Imar Plani 
Degi§ikligi konulu yazimn komisyonumuza havale edilmesi sonucu dosya incelendi.

Konu ilzerinde yapilan gdrii§melerden sonra; Pursaklar 95660 ada 1 nolu parsele ydnelik 
1/1000 Olgekli Uygulama imar Plain Degi§ikligi konulu yazimn, 3194 sayih yasamn 8/b maddesi 
uyarmca degerlendirilmek iizere Imar ve §ehircilik Mudurlugiince sunuldugu,

Parse! maliklerinin 27.05.2019 tarih ve 651056/3406 kurum sayih dilek9esine gore 
Pursaklar 95660 ada 1 nolu parselin, Esenboga Hava Mania Plamnda yer alan yiikseklik 
kisitlamasina gore, 2.798 m2’lik kisminda yapi yuksekliginin 1.148 m olabilecegi, arazi kotunun 
1.140 m olmasindan dolayi E:1.40 Hmin: 12 kat (36.50) yapila§ma haklannin kullamlamadigi 
belirtilerek, parselin Mania hatti di§inda kalan kisminda yapi yapilabilmesi i9in kuzey ve batida 
yer alan ta§it yollarmdan 10 m olarak belirlenmi§ olan yapi yakla§ma mesafelerinin 5 m'ye 
indirilerek plan degi$ikligi yapilmasimn talep edildigi,

Yapilan inceleme ve ara§tirma sonucu, Pursaklar Mimar Sinan Mahallesinde yer alan 
95660 ada 1 nolu parselin toplam 4.990 m2 yuzO^umlii ve miilkiyeti §ahislara ait bir parsel oldugu,

Sdz konusu parselin i9inde yer aldigi Pursaklar 2. Etap 4. Bdlge 1/1000 Ol9ekli Uygulama 
imar Plani Revizyonunun, Pursaklar Belediye Meclisinin 04.07.2013 tarih ve 141 sayih karan ile 
uygun gdriilerek, Ankara Buyuk§ehir Belediyesi’nin 10.10.2013 tarih ve 1830 sayih karan ile 
onaylandigi, onayh mevcut imar plamnda sdz konusu parselin “Geli§me Konut Alam" olarak 
diizenlendigi, yapila§ma ko§ullarimn Emsal: 1.40 Hmin: 12 kat (36.50 m) olarak belirlendigi, 
parselin kuzeyinde, dogusunda ve batisinda yer alan ta§it yollarmdan 10 m, kom§u parselden h/4 
m yapi yakla§ma mesafesinin bulundugu,

Hususlan tespit edilmi§ olup, Mudurliigumuz tarafindan hazirlanan Pursaklar 95660 ada 1 
parsele ili§kin 1/1000 Ol9ekli Uygulama imar Plain Degi§ikliginin teknik a9idan detayh §ekilde 
incelenmesi ve bir sonraki imar Komisyonu toplantisinda degerlendirilmesi amaciyla ek sure 

isyonumuzca uygun gdrulmu§tur. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. §eklindekiverilmesi
Imar KfemisyoiWaporu okundu. Gdru^iildu. Kabulune oy birligi ile karar verildi.

Mwrat OZI^AN 

Katip
Yasin YUKSEL 

Katip
mGLUMera 

MecU^i.R/§kan V.


