
T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA^KANLIGI 

BELEDiYE MECLiSi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

KararNo : 188 
Karar Tarihi: 02.09.2019
Kararin Ozii: Sosyal, Kiilturel ve Spor Tesisleri Ocretleri Ilk.

KARAR

Yazi I§leri Mudurlugiinun 02.09.2019 tarih ve E.1902 sayih yazilannda; 
Belediyemiz biinyesinde bulanan kiilturel, sosyal ve spor tesislerinden; vefa 
borcumuzun bir ni§anesi olarak, ilgemizde ikamet eden Aziz $ehitlerimizin 1 .derece 
yakinlan, Gazilerimiz ve 1. derece yakinlannin ucretsiz faydalanmasi konusunda 
Makamlanmzca uygun goriilmesi halinde, yazimizin Meclise havalesini 
OLUR'lanmza arz ederim. $eklindeki yazi okundu. Gorii^iildu. il^emiz sinirlan 
i^erisinde ikamet eden $ehitlerimizin 1. Derece yakinlan, Gazilerimiz ve 1. Derece 
yakinlannin ucretsiz olarak faydalanmasina oy birligi ile karar verildi.

fotugrul gETiN 

Meclis Ba§karji
Murat OZKAN 

Katip



T.C.
PURSAKLAR BELEDiYE BA^KANLIGI 

BELEDiYE MECLISI
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
KararTarihi : 02.09.2019
Kararin Ozii: Qiltgilerimizin Amz Yakmamasi Konusunda Bilgilendirilmesi Hk.

: 189

KARAR

01.08.2019 tarih ve izzet YAMAN ve Elif YURTOGLU imzah “il^emiz 
genelinde ugra^an hem^erilerimizin amz yakmamasi konusunda nelerin
yapilabileceginin ara§tinlmasini arz ederiz.” $eklindeki onergenin 
komisyonumuzda ara§tinlmasi sonucunda;

Amz yakma, hasat sonrasi tarlada kalan bitki saplarmi bir degeri olmadigi 
i^in; bocek ve diger zararhlan yok etmek, ge^itli hastahklan onlemek, toprak 
i§lemede kolayhk saglamak ve anizin 90k kolay, gabuk ve masrafsiz §ekilde yok 
edilmesini saglamak. Oysa modern tanm tekniginde amz yakmak son derece yanli§ 
olup, yakma sonucu meydana gelen zararlan telafi etmenin mumkiin olmadigi tespit 
edilmi§tir.

llgemizde tanmla ugra§an hem^erilerimizin hasat sonrasi tarladaki amzlan 
yakmamasi konusunda ll^emiz Tarim Il^e Mudurliigii ile dayam^ma iginde bir 
bilinglendirme pali^masi yapilmasi yerinde olacaktir.

Amzlarm yakilmasi, tanmsal, ekolojik ve ekonomik olarak tasvip edilen bir 
uygulama degildir. Topragi, organizmalan ve kiiguk canhlan yok eden ba§latmasi 
kolay ancak kontrolii ve sondurmesi kolay olmayan tehlikeli bir eylem olarak 
algilanmasi ve degerlendirilmesi gerekmektedir.

Amz yakmak mahalli gevre kurulu karannca yasaklanmi^tir. Yasaklara 
uymayarak amz yakanlar hakkinda 2872 sayih Qevre Kanunu, 5442 sayih II Idaresi 
Kanunu ve Turk Ceza Kanununun 383 ve 526. maddesi uyarmca cezai i$lem 
yapilmaktadir.

Belediyemizin hem^erilerimize hizmet etmek ve onlara ekonomi ve zaman 
kazandirmak adina ilge Tarim Mudurlugii ile ortakla^a olarak ANIZ YAKMANIN 
zararlan konusunda egitici ve ogretici gah^malar yapilabilecegi, dokumanlar 
hazirlanarak dagitilabilecegi kanaati basil olmu§tur. Meclisimizin takdirlerine arz 
ederiz. $eklindeki (^evre Komisyon Raporu okundu. G6ru$uldu. Kabuliine oy birligi 
ile karar verildi.

Bay ram YU K SEE 

Katip
Mural OZKAN 

Katip
jSfclugnrt QETIN 

Meclis Balkan 1



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA^KANLIGI 

BELEDIYE MECLISI
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
Karar Tarihi : 02.09.2019
Kararin Ozti: Sokak Kopcklerine Yapilan Uygulamalar I lk.

: 190

KARAR

01.08.2019 tarih ve Cetin SARIKAYA, Omer EZERHAN ve Huseyin 
KAPLAN imzah “itemize ait mahallelerimizde ba^ibo^ gezen kopekleri 
vatanda^lanmizin can guvenligini ciddi anlamda tehdit etmektedir. Sokak 
kopcklerine yonelik yapilan uygulamalarm daha da arttinlmasim arz ve talep 
ederiz.” $eklindeki onergenin komisyonumuzda ara^tinlmasi sonucunda;

Belediyemizce ba§ibo§ hayvanlann dola§masi ve tehlike olu§turma ihtimali 
dikkate ahnarak veterinerlik birimince gergekle^tirilen; toplama, a§ilama, 
kisirla§tirma, barindirma ve dogal ortamlarma birakilma hizmetleri devam 
etmektedir.

Bunlann di§inda yapilmasi gereken ba§ka hizmetlerin neler oldugunun 
ara^tinlmasi ve ekiplerimizce hayata gegirilmesi komisyonumuzca uygun 
goriilmu^tur. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. $eklindeki £evre Komisyon 
Raporu okundu. Goru^iildu. Kabuliine oy birligi ile karar verildi.

FrttiferurgETR 

Meclis Ba§kani
Murat OZKAN 

Katip



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA^KANLIGI 

BELEDiYE MECLiSI
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No : 191 
Karar Tarihi: 02.09.2019
Kararin Ozii: Karde§ Belediyeler ile Belediyemiz Arasindaki Kiilturel Faaliyetler Hk.

KARAR

01.08.2019 tarih ve Murat OZKAN imzah “Bolu Goynuk Karde§ 

belediyesiyle, belediyemiz arasinda kiilturel bir gah^ma yapihp yapilamayacaginin 

ara^tinlmasim arz ederiz.” $eklindeki onergenin komisyonumuzda ara^tinlmasi 
sonucunda; Karde§ §ehirler; iki kent, iilke, il, vilayet, bolge ve hatta cografi ve politik 

olarak uzak bolgelerde bulunan ulkeler arasinda kiilturel ve ticari baglann te§vik 

edilmesini amaglayan yasal ve sosyal anla^malardir. Egitim, spor ve kiiltiir alaninda; 
Sanat etkinlikleri (konserler, sergiler, festivaller), yaz kamplan, ^e^itli heyet 
ziyaretleri, fuarlar vb, yerel yonetim birimleri arasinda ^e^itli konularda (ula§im, su 

ve atik yonetimi vs.) etkinlikler duzenlenebilir. Karde§ Belediyemiz ile yukanda 

bahsedilen konular ile ilgili gah^malarm yapilabilecegi komisyonumuzca miitalaa 

edilmektedir. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. $eklindeki Di§ ili$kiler 

Komisyon Raporu okundu. Goru^uldii. Kabuliine oy birligi ile karar verildi.

O!

Ertugrul CETIF 

Meclis Ba§kani
urat OZKAN 

Katip
Bayram YUKSEL 

Katip



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA$KANLIGI 

BELEDiYE MECLISi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

: 192Karar No 
Karar Tarihi : 02.09.2019 
Kararin Ozii: Kirtasiye Yardimi Hk.

KARAR

01.08.2019 tarih ve Meral BOZOGLU, Mehmet SEVINQ ve Murat 
AKKAYA imzah “Egitim ogretime ba^layacak gocuklanmiza ge9mi§ donemlerde 
ba§lattigimiz “Kitaplar Devletten, Kirtasiyeler Belediyeden’1 kampanyasi dahilinde 
bu yilda da yardim yapilmasim arz ederiz.” $eklindeki onergenin komisyonumuzda 
ara§tinlmasi ve incelenmesi sonucunda;

Belediyemizin 5393 sayih Kanunun 14. maddesi geregince; egitime her turlii 
destegi verme gorevi kapsaminda ogrencilere kirtasiye yardimi (defter, kalem vs.) 
yapilmasinda hedef kitle ogrencinin kendisidir.

Belediyemizin 2004 yilindan bu yana hi^ aksatmadan uyguladigi ve il^emizde 
her yil 18000 civanndaki ogrencinin faydalandigi defter, kalem, vs. den olu§an 
kirtasiye destegi, ilgemizi egitim iissu haline getirmi§ ve ilgemiz ogrencileri, okullar 
a^ildiginda kirtasiye malzemelerini siralarmda hazir bulmu§lardir.

ilgemiz Milli Egitiminin Belediyemizin bu destekleriyle kazanmi§ oldugu 
ivmenin surdurulmesi ve daha da ilerilere ta§inmasi bakunindan 2019 - 2020 egitim- 
ogretim doneminde de “Kitaplar Devletten - Kirtasiyeniz Bizden” adi altindaki 
projemizin uygulanmasmin yerinde olacagi kanaatine vanlmi^tir. Meclisimizin 
takdirlerine saygiyla arz ederiz. $eklindeki Egitim Kultiir Komisyon Raporu 
okundu. G6ru§uldu. Kabulune oy birligi ile karar verildi.

Murat OZKAN 

Katip
Bayram YUKSEL 

KatipMeclis Ba$kam



T.C.
PURSAKLAR BELEDiYE BA$KANLIGI 

BELEDiYE MECLiSI
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
Karar Tarihi : 03.09.2019 
Kararin Ozii: Sosyal Medya Hesaplan Hk.

: 193

KARAR

01.08.2019 tarih ve Murat AKKAYA imzali “Belediyemiz faaliyetleri tamtiminda 
kullamlan sosyal medya hesaplannm tek kurumsal gati altinda toplanarak, payla§imlarin bu ba§lik 
altinda yapilmasi i^in gerekli 9ali§malarm yapilmasim arz ederim. Arnac^ birim mudurleri, ba$kan 
yardimcilan ve meclis uyelerinin kendi kullandiklan Pursaklar §ahsi hesaplarmdan yapilan 
payla§imlarm kurumsal yapinin butunliigunun bozulmamasina engel olmak.,? $eklindeki 
onergenin komisyonumuzda ara§tinlmasi ve incelenmesi sonucunda; Sosyal medya, diyaloga 
dayah, iki-yonlii ileti§ime izin veren yapisiyla halkla ili§kilerin iki-yonlii simetrik modeline en 
yakin kitle ileti§im araglanm sunmaktadir. Sosyal medyamn dort uygulamasi olan bloglar, mikro- 
bloglar, sosyal aglar ve forum inceleme. Halkla ili^kilerin sosyal medyaya yonelik olarak 
kullanabilecegi yontemler olarak, sosyal medya Haber biilteni, sosyal medya uygulamalan, forum 
ve bloglarm takibi ^ah^malan kamu yonetiminde kullanilmaktadir.

Belediyeler yaptiklan hizmetleri, faaliyetleri, duyurulan, haberleri, vb. bilgileri en ^abuk 
ve en kolay yol olan sosyal medya uzerinden hem§erilere duyurmaktadir.

Onergede bahsedilen faaliyetin tek kurumsal 9ati altinda toplanarak bir ba§hk altinda 
yapilma i§lemi, hem$erilerimizin duyuru, ilan, Haber, Hizmet, a9ih§, vb. bilgileri hizh, eksiksiz ve 
gozden ka9irmadan ogrenmeleri a9isindan uygun olacagi dii^uniilebilir.

Ancak, tek 9ati altinda toplanmasi du§tinulen bu i§lem sosyal medya duzeninde en son 
yayinlanan bilginin bir onceki yayinlanan bilgiyi bir alt siraya iteceginden dolayi, yapilacak pe§ 
pe§e payla^imlar hem§erilerimizin bilgi kaybi veya bilgi eksikligi ya§amasina sebep olacagi 
du§unulmektedir. Mudurluklerimizce sosyal medya uzerinden yapilan her payla§im bilgiyi guncel 
tutacagindan resmi sosyal medya hesaplarmm bulunmasi uygun olacaktir.
Ki^isel sosyal medya hesaplarma belediye olarak mudahale etme §ansi olmadigindan dolayi, 
onergede balisi ge9en birim mudurleri. ba§kan yardimcilan ve meclis uyelerimizin belediyemizle 
ilgili payla§imi konusunda bilgilendirilme yapilmasi uygun olacagi kanaatine vanlmi§tir. 
Meclisimizin takdirlerine saygiyla arz ederiz. §eklindeki Egitim Ktilttir Komisyon Raporu okundu. 
G6ru§uldu. Kabulilne oy birligi ile karar verildi.

urat OZKAN 
Katip

Yasin YUKSEL 
Katip

OZ0GLU 
lis 1. Balkan V.

Men



T.C.
PURSAKLAR BELEDiYE BA^KANLIGI 

BELEDiYE MECLISI
PURSAKLAR
BELEDiYESi

: 194
Karar Tarihi: 03.09.2019
Kararm Ozii: Gen^lere Yonelik Doga Kamplan Yapilmasi Hk.

Karar No

KARAR

01.08.2019 tarih ve Harun OZTURK imzali “I^emizde ya§ayan gen^lerimize 
dogayi ve doga §artlarmi ogrenmeleri a^isindan, doga kamplan duzenlenmesini 
bilgilerinize arz ederiz.” $eklindeki konunun komisyonumuzca ara§tinlmasi 
sonucunda,

Macera ve ke§if, merak ve yaraticihk, ozgiirluk ve sorumluluk her ya§tan 
gocuklann ve gen^lerin zihinsel, bedensel, ki^isel geli§iminde 90k onemlidir. 
Kendinden emin ve zorluklara kar§i direngli olmalan igin kendilerini tammali ve 
ya§am i^indeki avantaj ve dezavantajlarim, potansiyellerini, kapasitelerini 
ke§fetmeleri gerekmektedir.

Doga kamplan, gocuklara ve gen^lere §ehir hayatinda edinemeyecekleri paha 
b^ilemez deneyim firsatlan sunuyor. Bu kamplar genglerin heyecan istegini 
doyururken, temiz hava e§liginde saghkh ya§am, spor ve beslenme kulturunii, 
ya^amda hazirhk, kontrol ve dengenin onemini geng ya^larda deneyimleyerek 
ogrenmeleri i^in de firsat tamyor.

Belediyemizin belirleyecegi ve biitge imkanlan dahilinde itemize bagh 
okullardan belirlenecek lise gagi ogrencilerden gruplar olu^turularak doga kampina 
gotiirulmesi komisyonumuzca uygun goriilmu^tur. 
arz ederiz. $eklindeki Gen^lik ve Spor Komisyon Raporu okundu. Goru§uldu. 
Kabuliine oy birligi ile karar verildi.

Meclisimizin takdirlerine

Murat OZKAN 
Ratip

Yasin YUKSEL 
Katip

ZOfflLUMcra
Mecji^l. Balkan V.



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA$KANLIGI 

BELEDiYE MECLiSi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

KararNo : 195
Karar Tarihi : 03.09.2019
Kararin Ozii: Ampute Futbol Taknni Hk.

KARAR

01.08.2019 tarih ve MHP Grup Balkan V. Arif GUMU$, RO^tu REISER, 
Ismail BAYRAKTAR, Seyit KARATA$ ve Caner $ERBET(^t imzah “Il^emiz 
Ampute futbol takiminin kurulmasi ile ilgili belediyemizin gali§ma yapmasmi arz 
ederim.” $eklindeki konunun komisyonumuzca ara^tinlmasi sonucunda,

Ampute futbol, yedi$er ki^ilik takimlarla oynanan ve ampute oyunculann 
mticadele ettigi futbol tiiru. Oyunculann tek bir bacagi ampute edilmi^ken, 
kalecilerin list kisminda anputasyon bulunmaktadir. Oyuncular, mag sirasinda 
koltuk degnegi kullanmaktadir.

Spor ve fiziksel aktiviteler hangi ya§ta ve ne durumda olursa olsun insanin rub 
ve beden saghgi igin oldukga onemlidir.

Sosyal ve fiziki imkanlarm giinden giine artinlmasi igin gah^malar devam 
etmektedir. Belediyemiz tarafindan §u anda sporun farkli kategorileri ile ilgili 
projelerimiz devam etmekte olup, bu projeler arasinda AMPUTE futbol takimin 
kurulmasi da bulunmaktadir.

Gerekli inceleme ve ara§tirmalarm yapildiktan sonra biitge imkanlan 
olgusiinde kurulmasimn uygun olacagi kanaati basil olmu^tur. Meclisimizin 
takdirlerine arz ederiz. $eklindeki Genglik ve Spor Komisyon Raporu okundu. 
Goru§iildu. Kabuliine oy birligi ile karar verildi.

,OGliU Yasin YUKSEL 
Katip

Meral
Mecli'f 1. Balkan V.

Murat OZKAN 
Katip



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA^KANLIGI 

BELEDIYE MECLiSI
PURSAKLAR
BELEDiYESi

KararNo : 196
Karar Tarihi : 03.09.2019
Kararm Ozii: Gelir Tarife Cetveli Hk.

KARAR

01.08.2019 tarih ve Elif YURTOGLU imzah “Belediyemizce olu§turulan 
Gelir Tarife Cetvelindeki iicretlerin gozden gegirilmesini arz ederim.” $eklindeki 
onerge komisyonumuzca incelenmesi ve degerlendirilmesi sonucunda,

Gelir Tarife Cetveli, Mali Hizmetler Miidurlugunce 2464 Sayih Belediye 
Gelirleri Kanunu ile 5393 Sayih Belediye Kanunu hukiiinlerine gore hazirlanarak 
onay igin Belediye Meclisine sunar.

Gelir Tarife Cetveli, igerisinde bulunulan mali yihn son ayinda meclise 
sunulur ve bir sonraki mali yilda gegerli olmak iizere yururliige girer.

Mlidurluklerimizce uygulanan gelir tarife cetvelindeki bazi iicretlerin 
guniimuz §artlarma gore yilsonunda guncellenmesi gerektigi tespit edilmi§tir.

Dolayisiyla, i^erisinde bulunulan mali yilda Mudiirluklerin talebi 
dogrultusunda ve Belediye Meclisinin de onayindan sonra gerekli giincellemelerin 
yapilmasi komisyonumuzca uygun goriilmu§tur. Meclisimizin takdirlerine arz 
ederiz. $eklindeki Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu okundu. Gorii^uldu. 
Kabultine oy birligi ile karar verildi.

Yasin YUKSEL 
Katip

Meral E&ZC)GLU 
MecJ^s 1. Balkan V.

urat OZKAN 
Katip



T.C.
PURSAKLAR BELEDiYE BA$KANLIGI 

BELEDiYE MECLISi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
Karar Tarihi : 03.09.2019
Kararin Ozii: Insan Haklan Konusunda Hem§ehrilerimizin Bilgilendirilmesi Hk.

: 197

KARAR

01.08.2019 tarih ve Tiilay ERGUN imzali, “Insan haklan konusunda 
hem^erilerimizin bilgilendirilmesi a9isindan seminer diizenlenmesini arz ederim.” 
$eklindeki onergenin komisyonumuzda ara^tinlmasi sonucu;

Anlam ve i^erik bakimindan olduk9a zengin bir kavram olan insan Haklan 
kavrami, insanin yalnizca insan olmasi nedeniyle sahip oldugu haklan ifade eder. Bu 
haklar, insanin degerini ve onurunu turn yonleriyle (fiziksel, biyolojik, ki^isel, 
kiilturel vb.) korumayi ama9layan evrensel ilke ve kurallardir. insan Haklan insam 
sadece korumayi degil, geli§tirmeyi de ama9lar. Bu anlamda insanin ya§am 
kalitesini artirmaya yonelik her tiirlu 9abada insan haklan kavramina dahildir.

En temel insan haklan ba§ta ya§ama hakki olmak iizere,
- ki§i dokunulmazhgi hakki,
- ki§i ozgurlugii ve giivenligi hakki,
- du^tince ve ifade ozgurlugii, din ve vicdan ozgurlugii,
- 9ah§ma hakki,
- sosyal giivenlik hakki,
- ban$ hakki, 9evre hakki vb. haklardir.

insan haklan, insam tiim yonleriyle korumayi ama9lainasinin yamnda biitiin 
insanlar i9in ge9erli olan yani tiim insanlan da i9ine alan haklardir. insanlar; dili, 
dini, cinsiyeti, rengi, etnik kokeni, ekonomik ve sosyal konumu ve kiiltiirel 
ozellikleri her ne olursa olsun bu haklardan yararlamr.

Yukanda bahsettigimiz hususlardan dolayi il9e genelinde hem§erilerimizin 
insan haklan konusunda bilgilendirilmeleri i9in konusunda uzman kinder tarafindan 
seminerler diizenleninesinin uygun ve yerinde olacaktir. Meclisimizin takdirlerine 
arz ederiz. $eklindeki insan Haklan ve Kadin Erkek Firsat E§itligi Komisyon 
Raporu okundu. Gorti§iildii. Kabuliine oy birligi ile karar verildi.

Yasin YUKSEL 
Katip

Meral BQWGl/J 
Median. Balkan V.

Murat OZKAN 
Katip



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA$KANLIGI 

BELEDlYE MECLiSI
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
KararTarihi : 03.09.2019
Kararin Ozii: Aile $iddet, Kadina §iddet ve Hayvana $iddet Konusunda etkinliklerin 
Duzenlenmesi Hk.

: 198

KARAR

01.08.2019 tarih ve Qetin SARIKAYA, Omer EZERHAN ve Huseyin KAPLAN 
imzah, “Il^emizde ya§ayan vatanda§lanmiza, belediyemizin sosyal sorumlulugu geregi 
aile igi §iddet, kadina §iddet, hayvanlara §iddet gibi toplum huzurunu bozan olumsun 
davrani§lara yonelik biling olu§turmak amaciyla bu konuda uzman ki§iler 
gorevlendirilerek seminer, konferans, egitim vb. etkinliklerin duzenlenmesini arz ve 
talep ederiz.” $eklindeki onergenin komisyonumuzda ara§tinlmasi sonucu;

Aile igi §iddet her ya§ta, toplumda, egitim diizeyinde ve sosyoekonomik grupta 
meydana gelen yaygin bir problemdir. Bu problem birbirine bagimh ya da bagimsiz 
§ekilde aym ev i^erinde var olur. $iddet ve §iddetin yarattigi korku normal aile 
fonksiyonlan uzerinde yikici etki yapar. Ev i^erisinde ya§anan §iddet ozellikle kadini 
ve 9oeugu etkiler. Ev i9i §iddetle birlikte ya§ama; turn aile tiyelerinde fiziksel ve 
emosyonel (akildan 90k duygulara seslenen) hasara neden olur.

Kadina yonelik §iddet, bir9ok ulkede oldugu gibi iilkemizde de giincelligini 
koruyan bir sorun olmaya devam etmektedir. Kadinlara yonelik insan haklan ihlali ve 
kadinlara kar$i aynmcilik b'^imlerinden biri olan bu §iddet, iilke genelinde miicadele 
edilmesi gereken oncelikli toplumsal sorumluluklar arasinda yer almaktadir.

Hayvanlara uygulamlan §iddet veya hayvan istisman; kabul edilemez $iddete 
sebep olan veya hayvanlara zarar veren davram§larin bir butunudiir. Kabul edilemez 
aci ki^iden ki§iye gore degi§mektedir. Bazilan kabul edilemez §iddeti sadist egilimlerle 
hayvanlara eziyet etmek olarak tammlarken, bazilan kurk avcihgmi, tibbi, bilimsel veya 
kozmetik sanayide yapilan testleri bu istismarm i9erisine ahr.

Belediyemizce yukanda zikredilen hususlarda konusunda uzman killer 
tarafindan seminer, konferans, egitim, vb. etkinliklerin biit9e imkanlan dahilinde 
yapilmasi komisyonumuzca uygun g6rulmu§tur. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
$eklindeki Insan Haklan ve Kadin Erkek Firsat E§itligi Komisyon Raporu okundu. 
Goru§uldu. Kabuliine oyJbirligi ile karar verildi.

‘d

OZOGLU 
Me^Iis 1. Balkan V.

Yasin YUKSELMurat OZKAN 
Katip

Men



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA^KANLIGI 

BELEDIYE MECLISi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No : 199 
Karar Tarihi : 04.09.2019
Kararin Ozii: ilgemizde Bulunan Bulvar Cadde ve Sokak tsimleri Hk.

KARAR

01.08.2019 tarih ve Murat OZKAN imzah “tlgemizde bulunan bulvar, cadde 
ve sokak isimlerinden manevi ve milli degerlere uymayanlann tespit edilerek 
degi§tirilmesini arz ederiz.” $eklindeki onerge komisyonumuzda incelenmesi ve 
ara§tinlmasi sonucunda;

Bulvar, Cadde, Sokak, Park, Meydan, vb. yerlere isim verilmeden once; 
Anayasanin temel ilkelerine aykinhk te§kil eden, yururlukteki mevzuat hukiimlerine 
ve genel ahlaka aykin, firkin, rniistehcen, gulun9 adlar, aynmciliga, boliiculuge, 
husumete, gerginliklere ve yanli? anla^ilmalara neden olabilecek isimler verilmesi 
kanunen yasaklanmi§tir.

isim verilecek yerlere; tarihi, manevi §ahsiyetler, §ehit ve gaziler, ulusal 
kahramanlar, ^ehrimize hizmet vermi§ yerel yoneticiler, §ehrin sosyal ve kiilturel 
hayatina yon vermi§ sporcu, sanat^i, yazar gibi kamuya ve §ehre mal olmu§ killer 
olmasi, semtin ve i^enin cografi, tarihi ve kiilturel ozellikleri goz onunde 
bulundurularak isim verilmesi kanunen uygun g6rulmu§tur.

ilgemiz simrlan igerisinde manevi ve milli degerlerimiz ile yukanda 
zikredilen, kanunca yasaklanmi^ olan isimlerin oncelikle ilgili mudurliikge tespit 
edilmesi, tespit sonucunda Meclisimizce yeni isim verilmesi komisyonumuzca 
uygun gorulmu^tiir. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. $eklindeki Isimlendirme 
Komisyon Raporu okundu. Goru^uldii. Kabulune oy birligi ile karar verildi.

Yasin YUKSEL 
Katip

MeraLB^ZOGLU 
Meefis 1. BaSxan V.

Murat OZKAN 
Katip



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA$KANLIGI 

BELEDiYE MECLISi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
KararTarihi : 04.09.2019
Karann Ozii: $ehit Astsubay ilhaini OZENQ'in tsminin Verilmesi I Ik.

: 200

KARAR

Yazi i§leri Mudurlugiinun 25.07.2019 tarih ve E. 1773 sayih yazilannda; 
il^emiz Saray Fatih Mahallesi ilteri§ Sokak No:4/B 7/22 adresinde ikamet eden 
Mehmet OZEN£ ($ehit Astsubay tlhami OZENC^'in babasi) tarafindan §ehit 
ogullannin isminin herhangi bir kamu kurumuna verilmesi istemi ve £ubuk il^esi 
Kutuoren Koytinde bulunan bah9esine su kuyusu yapilmasi talep edildigi, Pursaklar 
Kaymakamhgimn ilgi yazisinda gorulmektedir.

5393 sayih Belediye Kanununun IS.maddesi Belediye Meclisi Gorev ve 
Yetkilerinin (n) bendi "Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek, 
mahalle kurulmasi, kaldinlmasi, birle§tirilmesi, adlanyla sinirlarimn tespiti ve 
degi§tirilmesine karar vermek.." geregi $ehit Astsubay tlhami OZENQ'in isminin 
verilebilmesi hususunda karar alinmak iizere yazimizin Belediye Meclisine 
havalesini Olur'lanmza arz ederim. $eklindeki yazi komisyonumuzda incelenmesi 
ve ara^tinlmasi sonucunda;

5393 sayih Belediye Kanununda a^k^a zikredildigi ^ekliyle belediyemizin 
yetki gergevesinde bulunan sokak, park, gibi yerlere $ehit Astsubay tlhami 
OZENQ'in isminin verilebilecegi a§ikardir.

Ancak yazida $ehidimizin isminin Kamu Kurumunun birine verilmesi 
istenmektedir. Bu konuyla ilgi belediyemizin bir yetkisin olmadigi agiktir.

Sonug olarak, $ehit ailesi ile gorii^ulerek uygun gormeleri halinde 
ikametgahlarma yakin bir sokaga veya bir parka Ba§kammizin da uygun bulmasi 
halinde §ehit Astsubay tlhami OZENC^'in isminin verilmesi komisyonumuzca uygun 
gorulmu§tur. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. $eklindeki tsimlendirme 
Komisyon Raporu okundu. Goru^uldii. Kabulune oy birligi ile karar verildi.

Murat OZKAtM 
Katip

Vasin YUKSEL 
Katip

'GLU
MpZlis 1. Balkan V.
Men



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA$KANLIGI 

BELEDiYE MECLiSI
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
Karar Tarihi : 04.09.2019
Kararin Ozii: Egitim Ogretim Doneminde Maddi Sikinti Qeken Ailelere Yardim Hk.

: 201

KARAR

01.08.2019 tarih ve Tiilay ERGUN imzah “Yeni ba§layacak egitim ogretim 

doneminde maddi sikinti geken ailelerin tespit edilerek gerekli yardimin yapilmasmi 

arz ederiz.” ^eklindeki onergenin komisyonumuzda incelenmesi ve ara§tinlinasi 

sonucunda;

Il^emizde ya§ayan ve ekonomik sikinti (^eken hem^erilerimizin tespit edilmesi 

ve ilgemizin yoksulluk haritasmin gikanlmasi konusunda birbirinden bagimsiz ama 

birbirini tamamlayacak §ekilde tespit gah§masi yapilmi§tir.

Bu gah^malarin sonunda kahci ve kurumsal bir goziim olarak TEBESSUM 

(^AR$ISI olu§turulmu§ ve sosyal yardimlar siireklilik kazanmi^tir. Dolayisiyla 

belediyemizin yoksulluk ve muhtaghk kar^isindaki hizmet retleksi bellidir. Bu 

manada ogrenciler aynca desteklenmektedir.

Sonug olarak ilgemizde ya§ayan, ekonomik sikinti geken veya yetersiz gelir 

elde eden hem§ehrilerimize kanuni, ahlaki ve insani boyutlanyla sahip gikildigi ve 

belediyemizin kanunlarm verdigi yetki ve kaynaklan sonuna kadar kullandigi 

gorulmekle, mevcut kaynaklarda olaganustii bir arti§ olmasi halinde sosyal yardim 

kriterlerinin tekrar degerlendirilmeye almmasmin daha uygun olacagi 

komisyonumuzca mutalaa edilmi^tir. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. $eklindeki 

Kadin ve Aile Komisyon Raporu okundu. G6ru§uldu. Kabuliine oy birligi ile karar 

verildi.

Yasin YUKSEL 
Katip

Murat OZKAN 
Katip



T.C.
PURSAKLAR BELEDiYE BA$KANLIGI 

BELEDiYE MECLLSi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No : 202
Karar Tarihi : 04.09.2019
Kararm Ozii: 112 Acil Mudahale istasyonu Hk.

KARAR

01.08.2019 tarih ve Murat OZKAN imzah “Il^e sinirlanmiz i^erisinde acil 
mudahale gerektiren durumlarda, mudahalenin geg kalmasi halinde, hasta omur 

boyu ciddi sikintilar ya^ayabilecegi gibi, hayati tehlike de ge^irebilir. Bundan dolayi 
uygun gortilecek park, cami alti, Aile Ya§am Merkezi veya hizmet binalarmm 

birinde 112 Acil Mudahale istasyonuna yer tahsisi yapilmasim arz ederim.” 

$eklindeki onerge komisyonumuzda incelenmesi ve ara§tinlmasi sonucunda;

Acil servis hizmetleri, dogal afetlerden zehirlenmelere, kalp krizinden ayak 

burkulmalanna, Cist solunum yolu enfeksiyonlarmdan, kanamah yaralara kadar 

bir9ok acil durumda hizmet sunan bir hastane organizasyonudur.

Her insamn ya§antisi boyunca acil rahatsizhk durumlanyla kar$ila§ma 

ihtimali vardir. Acil rahatsizhk gen^ ya§h her ya§tan insamn her an ya§ayabilecegi 
bir durumdur. insan ya^ammm saniyelere bagh oldugu ve saniyelerin onem ta^idigi 
zamanlarda devreye giren acil servisin amaci insam yeniden ya§ama dondurmektir.

Bu sebeplere istinaden 112 Acil Servis hizmetinin ilge sinirlanmiz igerisinde 

ya§anabilecek vakalara en kisa siirede mudahale edebilmesi ipin 5393 Sayih Kanun 

geregince konunun Meclisimizde goru^iilerek gerekli yer tahsisinin yapilabilecegi 
komisyonumuzca uygun gorulmu§tur. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
$eklindeki Plan ve Biit9e Komisyon Raporu okundu. Goru^uldii. Kabuliine oy birligi 
ile karar verildi.

Yasin YUKSEL 
Katip

Murat OZKAN 
Katip

Meral 
Meclis'r 1. Balkan V.

LU



T.C.
PURSAKLAR BELEDiYE BA^KANLIGI 

BELEDIYE MECLISI
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
KararTarihi : 05.09.2019
Kararin Ozii: Park, Bahge, vb. Alanlara Giivenlik Kamerasi ve Giivenlik Hizmeti Verilmesi

: 203

Hk.

KARAR

01.08.2019 tarih ve Qetin SARIKAYA, Omer EZERHAN ve Huseyin KAPLAN 

imzali “Ilgemiz sinirlan dahilen de park ve bahge ve vb. nitelikte bulunan dinlenme 

alanlannda ozellikle gengler tarafindan gayri ahlaki davrani§lar sergilendigi 
vatanda$lanmizin da §ikayeti uzerine tespit edilmi§tir. Bu rahatsiz edici davrani§lara 

caydinci onlem almmasi amaci ile parklarda hem giivenlik hizmetlerinin artinlmasi hem 

de giivenlik kamerasi uygulamasi zorunlu hale gelmi§tir. Bu uygulamalann eksik alanlar 

tespit edilerek, eksiklerin giderilmesi hususunda belediyemize ait birimlerin gereginin 

yapmasim arz ve talep ederiz." $eklindeki onerge komisyonumuzda incelenmesi ve 

ara§tinlmasi sonucunda;

Belediyemizce hem§ehrilerimizin park, bahge, vb. yerlerde rahat ve huzur igerisinde 

dinlenmeleri konusunda temizlik, giivenlik, bakim onanm, aydinlatma, gibi hizmetler en 

iyi §ekilde verilmektedir.

Park ve bahgelerimize Bilgi i§lem Miidiirliigiince programlan dahilinde ve biitge 

unkanlan gergevesinde giivenlik kamera sistemi kurma i§lemlerine ba§ladiklan ve bu 

i§lemi ilge geneline yaymayi planladiklanm bildirmi§lerdir.

Qevre Koruma Miidiirlugumiiz Giivenlik i$leri ^eiligince ilgemiz genelinde aktif 

§ekilde kullamlan biiyiik parklanmizda giivenlik hizmeti verildigi ve diger parklanmizin 

yogunluk durumuna gore giivenlik hizmeti verilecegi bildirilmi§tir.

Onergede talep edildigi §ekliyle park, bahge, vb. hizmet alanlanmizda ba§ka 

eksikliklerin olup olmadigi ilgili mudiirliiklerimizce ara^tinlarak en kisa zamanda 

giderilmesi komisyonumuzca uygun g6rtilmti§tiir. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
§eklindeki Plan ve Biitge Komisyon Raporu okundu. Gorii§iildii. Kabuliine oy birligi ile 

karar verildi.

Murat OZKAN 
Katip

Yasin YUKSELMeral BO/.OGLU 
Meclis 1. Balkan V.



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA§KANLIGI 

BELEDiYE MECLiSI
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
Karar Tarihi: 05.09.2019
Kararin Ozti: Kurban Kesim Alanlan Di§inda Kesim Yapilmamasi Hk.

: 204

KARAR

01.08.2019 tarih ve Ismail £OBAN imzali “Kurban kesim alanlan di§inda, 
mevzuata ve ydnetmeliklere aykin kurban kesimi yapanlarm uyanlmasi konusunda 
nelerin yapilabileceginin ara§tirilmasim arz ederiz.” $eklindeki onerge 
komisyonumuzda ara^tinlmasi ve incelenmesi sonucunda;

Kurban kesiminin il^emiz simrlan iginde uygun yerlerde ve kurbamn 
kutsiyetine yara^ir bir §ekilde yapilmasi i9in gerekli ikaz ve bilgilendirmelerin 
yapilmasi yerinde olacaktir.

Belediyemizin yeni hizmete sunmu§ oldugu kurban sati§ ve kesim yeri fiziki 
olarak iyi hizmet verdigi ve herhangi bir olumsuzluk ya§anmayacagi a9ik olmakla 
birlikte, ilgemizin doluluk oram arttik^a yogun ya§am alanlarmda kurban kesiminin 
parklara, caddelere ve olumsuz mekanlara kayma ihtimalinin online §imdiden 
ge^ilmesi sorumluluk arz etmektedir.

Bu amagla sesli veya yazih duyurular yapilmasi, pankart veya afi§ asilmasi 
akla gelen ilk yontemler olmaktadir.

Sonu9 olarak kurban kesiminin uygun ortamlarda yapilmasini saglamak 
amaciyla tamtici ve uyanci bilgilerin hem^erilerimize ula^tinlmasimn uygun ve 
yerinde olacagi sonu? ve kanaatine vanlmi§tir. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

$eklindeki Sosyal i§ler Komisyon Raporu okundu. Gorii^uldu. Kabulune oy birligi 
ile karar verildi. /

\J
Meral BO%O0LU 

Meclis 1/ Balkan V.
Murat OZKAN 

Katip
Yasin YUKSEL 

Katip



T.C.
PURSAKLAR BELEDiYE BA$KANLIGI 

BELEDiYE MECLiSt
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No : 205 
Karar Tarihi: 05.09.2019
Kararin Ozii: Sigara, Alkol ve Uyu§turucu Konusunda Seminer, Konferan vb. Verilmesi
Hk.

KARAR

01.08.2019 tarih ve Cetin SARIKAYA, Omer EZERHAN ve Huseyin 
KAPLAN imzah “Ilgemizde ya^ayan vatanda§lanmiza sigara, alkol, uyu^turucu vb. 
maddelerin toplumsal ve bedensel zararlan konusunda farkindahk olu^turacak 
seminer, konferans, egitim ve benzeri organizasyonlann duzenlenmesi, aynca gorsel 
ve yazih bilgilendirme i^erikleri olu^turularak gerek sosyal medya iizerinden 
gerekse yazih kaynaklar ile vatanda^lanmiza iletilmesi hususunda, belediyemize ait 
birimlerin gerekli ^ah^malann yapilmasini arz ve talep ederiz.” $eklindeki onerge 
komisyonumuzda ara^tinlmasi ve incelenmesi sonucunda;

Ya§amdan ka^i^ta insamn sigindigi bazi ge9ici rahatlama yollan vardir. 
(^iinku ka^mak da insamn ruhunda bir baski yaratir ve ki§i rahatlayacagi bir ortam 
arar. Bunu ya§amda bulamayan insan, gec^ici rahatlama yollanm dener. Ornegin 
alkol, uyu§turucu, kumar ve sigara gibi.

Ulkemiz genelinde Saghk Bakanhgi, Kamu Kurulu§lan, Ye^ilay, Sivil 
Toplum Kurulu§lan sigara, alkol, uyu§turucu vb. bagimhhktan kurtarma ve 
zararlanyla ilgili gah^malar yaptiklan bilinmektedir.

Belediyemizce gegmi^ yillarda sigara, alkol, uyu^turucu vb. maddelerin 
zararlanyla ilgili hem$ehrilerimize ve ogrencilerimize seminer, tiyatro, konferans, 
sine vizyon, sosyal medya, kurumsal web sayfasi, yerel basinda konuyla ilgili 
9ali§malar yapilim§tir.

Sonu9 olarak yapilan bu hizmetlere yenilerinde eklenerek gerekli 9ali§malarm 
yapilmasi komisyonumuzca uygun goriilmu^tur. Meclisimizin takdirlerine arz 
ederiz. $eklindeki Sosyal i§ler Komisyon Raporu okundu. Goru^iildu. Kabuliine oy 
birligi ile karar verildi.

Yasin YUKSEL 
Katip

Meral B^O0LU 
Meclisa. Balkan V.

Murat OZKAN 
Katip



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA^KANLIGI 

BELEDiYE MECUSI
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
Karar Tarihi: 05.09.2019
Kararin Ozu: Okul Malzemesi Satan i§ Yerlerin Denetlenmesi Hk.

KARAR

: 206

01.08.2019 tarih ve Meral BOZOGLU, Mehmet SEVINg ve Murat 
AKKAYA imzah “Egitim Ogretim donemi ba§lamadan once il^e genelinde okul 
kiyafeti ve kirtasiye malzemesi sati^i yapan yerlerin denetlenerek ttiketici 
magduriyetinin onlenmesi amaciyla ne gibi denetim ve ^ali^malarin 
yapilabileceginin ara^tinlmasim arz ederiz.” $eklindeki konu komisyonumuzda 
ara^tinlmasi ve incelenmesi sonucunda;

2019 - 2020 Egitim Ogretim doneminin ba^layacagi §u gtinlerde okuyan 
gocuklan igin egitim ah§veri§ine gikmaya hazirlanan vatanda^lanmizin firsatgilara 
ve fahi§ fiyatlara kar§i koruyabilmek amaci ile; ilgemiz genelinde okul kiyafeti ve 
kirtasiye malzemesi sati§i yapan yerler ile ilgili 4077 sayih Tiiketiciyi Koruma 
Kanunu ve Pursaklar Belediyesi Zabita Uygulama Yonetmeligi geregince 
Belediyemiz Zabita ekiplerince siirekli ve her yil egitim ogretim donemi oncesi 
denetlendigi ve §imdiye kadar bir sorun ya^anmadigi tespit edilmi§tir.

Zabita Mudiirlugunce okul oncesi kirtasiye, okul kiyafeti vb. sati§i yapan 
yerlerin denetimlerinin artinlarak gerekli uyanlarm yapilmasi ve uygun bulunmayan 
i^letmelere ilgili kanun geregince cezai i§lemlerin uygulanmasi komisyonumuzca 
uygun gorulmu^tiir. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. $eklindeki Tuketiciyi 
Koruma Komisyon Raporu okundu. Gorii§uldu. Kabuliine oy birligi ile karar verildi.

Yasin YUKSEL 
Katip

GLU Murat OZKAN 
Katip

Mera'
Medis 1. Balkan V.



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA§KANLIGI 

BELEDiYE MECLISI
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No : 207
Karar Tarihi : 05.09.2019
Karann Ozii: Koylti Pazan Kurulmasi Hk.

KARAR

01.08.2019 tarih ve Ugur KULAKSIZ imzah “Yazin gelmesi ve koylii 
ureticinin iirunleri yeti$tirmesinden dolayi koyliilerimiz uriinlerini daha rahat 
satabilmeleri igin Pursaklar ve Saray’daki pazar yerlerinin pazar agilmadigi gtinlerde 
koylii pazan veya iiretici pazan adi altinda pazar a^ilarak hem vatanda§imizin hem 
koylii iireticimizin faydalanmasi hususunu bilgilerinize arz ederim.” $eklindeki 
onerge komisyonumuzda incelenmesi sonucunda;

Pazar en genel anlamiyla arz ve talebin bulu^tugu yerdir. Ancak kavram 
olarak 90k farkh i^eriklerle algilanabilir. Pazar kelimesi bir ulkenin uluslararasi 
ticaretini, herhangi bir yerle§im biriminde kurulan sabit ya da sadece ah§veri§ 
amaciyla kullamlan bir mekam yahut belirli uriinlerin tamtimi igin kullamlan a9ik 
veya kapah yerlerdir.

Belediyemizce iireticilerin bah9elerinde, tarlalarmda yeti§tirdikleri meyve ve 
sebzeleri aracisiz, komisyonsuz bir §ekilde dogrudan tiiketiciye sundugu koylii 
pazarlan Ba§kammiz Sayin Ertugrul (^ETIN’in projelerinden olup, hem§erilerimize 
basin yolu ile duyuruldugu maiumlarmizdir.

Onergede talep edilen konu ile belediyemizin yapacagi proje aym amaci 
ta§idigindan dolayi mukerrer olarak karar alinmasinm uygun olmayacagi 
komisyonumuzca miitalaa edilmektedir. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
$eklindeki Tiiketiciyi Koruma Komisyon Raporu okundu. Goru^iildii. Rabulune oy 
birligi ile karar verildi.

Yasin YUKSEL 
Katip

Meral RQZOGLU 
Meclis 1. Balkan V.

Murat OZKAN 
Katip



T.C.
PURSAKLAR BELEDiYE BA$KANLIGI 

BELEDIYE MECLiSi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
Karar Tarihi : 06.09.2019
Kararin Ozii: Arag Yikama Yeri Kiraya Verilmesi 95446 Ada 2 Nolu Parsel Hk.

: 208

KARAR

Emlak ve Istimlak Mudurlugiinun 06.09.2019 tarih ve E.1908 sayih 
yazilannda; Belediyemiz sinirlan igerisinde 95446 Ada 2 Parselinin 1. bodrumunda 
bulunan arag yikama yerinin vatanda§lanmizin ihtiyaglanm kar§ilamak ve 
Belediyemize gelir getirmesi amaciyla 5393 sayih Belediye kanununun 15 (h) 
maddesi geregince, arag yikama yeri olarak 3 (ug) yil sure ile 2886 sayih Devlet 
Ihale Kanununa gore ihale edilerek kiralamasi konusunda karar alinmak iizere; 
Makammizca da uygun bulunmasi halinde yazimizin Belediye Meclisine havalesini 
OLURdanmza arz ederim. $eklindeki yazi okundu. Goru§iildu. Kiralama i§inin 
2886 Sayih Devlet thade Kanununa gore yapilmasma oy birligi ile karar verildi.

■'i

Meral B
Mecli.yf. Balkan V.

LU Murat OZKAN 

Katip
Yasin YUKSEL 

Katip

I'M



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA$KANLIGI 

BELEDiYE MECLiSl
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No : 209 
Karar Tarihi : 06.09.2019
Kararin Ozii: Engelli Ogrencilere Servis Hizmeti I lk.

KARAR

01.08.2019 tarih ve Harun OZTORK imzah “ll^emiz smirlari i9erisinde okula 
gidecek engelli ogrencilerin tespit edilerek, bu ogrencilerimizin okula gidip gelmesi 
yoniinde belediyemizce nelerin yapilacaginin ara^tinlmasini arz ederiz.” §eklindeki 
onergenin komisyonumuzda incelenmesi ve ara^tinlmasi sonucunda;

il^emiz genelinde yapilan ara§tirma sonucunda engelli ^ocugu olan aileler 
tespit edilmi§ olup, engelli gocugu olan ailelerin gocuklannin 2019 - 2020 egitim 
ogretim donemindeki okula ula§im ihtiya9lanna destek olmak amaciyla 5393 sayih 
Belediye Kanununun 14.Maddesinde yer alan “Hizmet sunumunda engellilerin 
durumuna uygun yontemler uygulamr.” Hiikmu geregi olarak yerine getirilebilir.

Belediyemizde yukanda belirtilen kanun gergevesinde egitime destek vermek, 
engelli gocuklanmizin okula gidip gelmelerini kolayla§tirmak amaci ile btinyesinde 
bulunan engelli servis araci ile engelli ogrencilere ta§ima hizmetini iicretsiz olarak 
vermekte oldugu tespit edilmi§ olup, verilen hizmetin devamhhgi ve geli§tirilerek 
siirdurulmesi komisyonumuzca uygun gorulmu§tur. Meclisimizin takdirlerine arz 
ederiz. $eklindeki Ya^hlar ve Engelliler Komisyon Raporu okundu. Gorii^uldu. 
Kabuliine oy birligi ile karar verildi.

Yasin YUKSELZOGLUMeral
Mecl-r^ 1. Balkan V.

Murat OZKAN 
Katip



T.C.
PURSAKLAR BELEDiYE BA$KANLIGI 

BELEDiYE MECLiSi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

KararNo : 210 
Karar Tarihi : 06.09.2019
Kararin Ozii: Engelli Hem§erilerimizin Sorunlan Hk.

KARAR

01.08.2019 tarih ve Cretin SAR1KAYA, Omer EZERHAN ve Hiiseyin 
KAPLAN imzali “ilgemiz sinirlan dahilindeki cadde ve sokaklarda bulunan yol ve 
kaldinmlarda, engelli vatanda§lanmizin ula§imini engelleyecek §ekilde bulunan 
fiziki engellerin giderilmesi, gorme engelli vatanda^lanmiza yonelik kaldinmlarda 
bulunmasi gereken i^aretlemelerin mumkiin oldugunca arttinlmasi, aynca hem bu 
i^aretlerin hem de kaldirun rampalanmn online arap park edilerek, bu alanlarm 
kullamminda ya^amlan zorluklarm giderilmesi hususlannda gerekli tedbirlerin 
alinmasim arz ve talep ederiz.” §eklindeki onergenin komisyonumuzda incelenmesi 
ve ara§tinlmasi sonucunda;

Engellilerin toplumdaki varliklanm kabul etmek ve bunlarm hayatlanm kolay 
§ekilde devam ettirebilmelerini saglamak hukiimetlerin ve yerel yonetimlerin 
gorevleridir.

Belediye olarak, Engelli Koordinasyon Merkezi, engelli ogrenciler ipin servis 
imkam, resmi kurumlar ve camilerinin giri§ ve giki^larma engelli rampalan, 
kaldinmlara engelli §eridi, kaldinmlara dikilen agaplarm engellilere zarar 
vermemesi ve budama i§lerinin yapilmasi, vb. hizmetlerimiz devam etmektedir.

Konuyla ilgi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhgi, £evre ve $ehircilik 
Bakanhgi, Valilik, Kaymakamhk, Biiyuk§ehir Belediyesi ve STK kurulu§lan ile 
siirekli irtibat halinde bulunularak sorunlar ^oziime kavu^turulmaktadir.

Bunlarm haricinde kaldinmlara ve rampalara park eden araplarla ilgili ilpe 
Emniyet Mudurliigu ile koordineli ^ekilde pah^malanmiz devam etmektedir.

Bunlarm di^inda kalan ve onerge ile talep edilen hususlarm gozden gegirilerek 
engelli hem§erilerimizin hayatlanm kolayla§tirmak i9in ^ah^malarm artinlmasi 
komisyonumuzca uygun goriilmu^tur. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
$eklindeki Ya§hlar ve Engelliler Komisyon Raporu okundu. Gorii§uldu. Kabuliine 
oy birligi ile karar verildi.

Yasin YUKSEL 
Katip

Meral 
MecRs 1. Balkan V.

'GLU Murat OZKAN 
Katip



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA§KANLIGI 

BELEDIYE MECLISi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

: 211
Karar Tarihi : 06.09.2019
Kararin Ozii: Engelli (^ocuklanmiz igin Parklar Nitelikli Oyuncaklar Kurulmasi Hk.

Karar No

KARAR

01.08.2019 tarih ve £etin SARIKAYA, Omer EZERHAN ve Huseyin 
KAPLAN imzah “il^emiz simrlan dahilindeki cadde ve sokaklarda bulunan yol ve 
kaldinmlarda, engelli vatanda§lanmizin ula^imini engelleyecek §ekilde bulunan 
fiziki engellerin giderilmesi, gorme engelli vatanda^lanmiza yonelik kaldinmlarda 
bulunmasi gereken i§aretlemelerin mumkun oldugunca arttinlmasi, aynca hem bu 
i^aretlerin hem de kaldinm rampalarmm online ara? park edilerek, bu alanlarm 
kullamminda ya^amlan zorluklarm giderilmesi hususlannda gerekli tedbirlerin 
alinmasim arz ve talep ederiz.” §eklindeki onergenin komisyonumuzda incelenmesi 
ve ara^tinlmasi sonucunda;

Engellilerin toplumdaki varliklarmi kabul etmek ve bunlarm hayatlanm kolay 
§ekilde devam ettirebilmelerini saglamak hukiimetlerin ve yerel yonetimlerin 
gorevleridir.

Belediye olarak, Engelli Koordinasyon Merkezi, engelli ogrenciler i^in servis 
imkam, resmi kurumlar ve camilerinin giri§ ve ^iki^larma engelli rampalan, 
kaldinmlara engelli §eridi, kaldinmlara dikilen aga^larm engellilere zarar 
vermemesi ve budama i§lerinin yapilmasi, vb. hizmetlerimiz devam etmektedir.

Konuyla ilgi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhgi, Qevre ve §ehircilik 
Bakanhgi, Valilik, Kaymakamhk, Buyuk§ehir Belediyesi ve STK kurulu§lan ile 
siirekli iitibat halinde bulunularak sorunlar 9ozume kavu§turulmaktadir.

Bunlarm haricinde kaldinmlara ve rampalara park eden araglarla ilgili il^e 
Emniyet Mudurliigu ile koordineli §ekilde gah^malanmiz devam etmektedir.

Bunlarm di$inda kalan ve onerge ile talep edilen hususlarm gozden ge^irilerek 
engelli hem§erilerimizin hayatlanm kolayla§tirmak igin 9ah§malann artinlmasi 
komisyonumuzca uygun gorulmu§tiir. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
$eklindeki Ya§hlar ve Engelliler Komisyon Raporu okundu. G6ru§uldu. Kabuliine 
oy birEgTHe karar verildi.

Murat OZKAN 
Eat ip

Yasin YUKSEL 
Katip

Meral
Merfls 1. B^kan V.



T.C.
PURSAKLAR BELEDiYE BA$KANLIGI 

BELEDiYE MECLiSi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

KararNo : 212 
KararTarihi : 06.09.2019
Kararin Ozii: 95660 Ada I Parsele Yonelik Hazirlanan 1/1000 Ol^ekli U.i.P. Degi§ikligi
Hk.

K A R A R

Pursaklar 95660 ada 1 nolu parsele yonelik hazirlanan 1/1000 O^ekli Uygulama imar Plani 
Degi§ikligi konulu yazinin komisyonumuza havale edilmesi sonucu dosya incelendi.

Konu uzerinde yapilan g6rii§melerden sonra; Pursaklar 95660 ada 1 nolu parsele yonelik 
1/1000 Ol^ekli Uygulama imar Plain Degi§ikligi konulu yazinin, 3194 sayih yasamn 8/b maddesi 
uyarmca degerlendirilmek uzere Imar ve $ehircilik Mudurliigunce sunuldugu,

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

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

Soz konusu parselin iginde yer aldigi Pursaklar 2. Etap 4. Bolge 1/1000 Olgekli Uygulama 
imar Plam Revizyonunun, Pursaklar Belediye Meclisinin 04.07.2013 tarih ve 141 sayih karan ile 

uygun goriilerek. Ankara Buyuk$ehir Belediyesi'nin 10.10.2013 tarih ve 1830 sayih karan ile 
onaylandigi, onayh mevcut imar plamnda soz konusu parselin “Geli§me Konut A lam” olarak 
diizenlendigi, yapila§ma ko$ullarmin 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, Mudurlugumuz tarafindan hazirlanan Pursaklar 95660 ada 1 
parsele ili§kin 1/1000 Ol^ekli Uygulama Imar Plain Degi$ikliginin teknik a9idan detayh §ekilde 
incelenmesi ve bir sonraki imar Komisyonu toplantisinda degerlendirilmesi amaciyla ek siire 
verilmesi komisyonumuzca uygun g6rulmu§tiir. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. $eklindeki 

•j^yon Raporu okundu. Goru^iildu. Kabuliine oy birligi ile karar verildi.imar

rat OZKAN 
Kat ip

Yasin YUKSELMecafBOZOGLU 
Meclis 1. Balkan V.



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA§KANLIGI 

BELEDiYE MECLISI/98l
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Karar No 
Karar Tarihi: 06.09.2019
Kararin Ozii: 95700 Ada 1 Parsele Yonelik 1/5000 Ol^ekli N.l.P Degi§ikligi ve 1/1000 
olgekli LP. Degi§ikligi Ilk.

: 213

KARAR

Pursaklar ll^esi 95700 ada 1 nolu parsele yonelik hazirlanan teklif 1/5000 Ol9ekli Nazim 
imar Plani Degi$ikligi ve 1/1000 Ol^ekli Uygulama tmar Plain Degi§ikligi konulu yazinin 
komisyonumuza havale edilmesi sonucu dosya incelendi.

Konu iizerinde yapilan gdru§melerden sonra; Pursaklar 95700 ada 1 nolu parsele yonelik 
1/1000 o^ekli Uygulama imar Plam Degi§ikligi konulu yazinin, 3194 sayih yasamn 8/b maddesi 
uyarmca degerlendirilmek uzere imar ve §ehircilik Mudiirlugunce sunuldugu,

Pursaklar Giimu^koy Camii ve Egitim Tesisleri Yaptirma ve Ya§atma Demegi’nin 
23.07.2019 tarihli dilekgesi ile Pursaklar Yunus Emre Mahallesi Giimu§k6y Camii (95409 ada 1 
nolu parsel) mu$temilati olarak kullanilan ve 95700 ada 1 nolu parsel iizerinde bulunan ta§inmaza 
24.12.2018 tarih ve 4466899 ba§vuru numarasiyla KGYHBUZ4 beige nolu Yapi Kayit Belgesi 
almdigi, soz konusu ta§inmazin camii ve dernege ait sosyal aktivitelere ev sahipligi yaptigi, 
Gumu^koy Sitesi sakinlerine de hizmet verdigi, ileride imam-miiezzin evi olarak 
degerlendirilebilecegi belirtilerek, soz konusu ta§inmazin bulundugu 95700 ada 1 nolu parselin 
yakla§ik 2.350 m2’sinin rekreasyon alanmdan 9ikanlarak “Sosyo-Kiilturel Tesis Alam" olacak 

§ekilde imar plam degi$ikligi yapilmasmin talep edildigi,
Yapilan inceleme ve ara$tirma sonucu, Pursaklar Yunus Emre Mahallesinde bulunan 

95700 ada 1 nolu parselin Pursaklar Belediyesi mtilkiyetinde ve yuzblgumunun 29.016 m2 oldugu, 
95409 ada 1 nolu parselin Maliye Hazinesi mulkiyetinde ve yuzo^umiinun 1.667 m2 oldugu,

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.05.2008 tarih ve 35 sayih karan ile kabul edilerek Ankara 
Biiyuk§ehir Belediye Meclisinin 12.06.2018 tarih ve 1576 sayih karanyla onaylanan Pursaklar 
Kuzey Ankara (Protokol Yolu) 1/1000 O^ekli Uygulama imar Plam Revizyonu ile 95700 ada 1 
nolu parselin "Park Alam”, 95409 ada 1 nolu parselin ise “Dini Tesis Alam" olarak planlandigi, 

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.08.2010 tarih ve 159 sayih karan ile kabul edilerek 
Ankara Buyiik§ehir Belediye Meclisinin 14.10.2010 tarih ve 2991 sayih karanyla onaylanan 
Uygulama imar Plam Degi$ikliginde ise 95700 ada 1 nolu parselin E:0.30 Hmax:Serbest 
yapila§ma ko§ullu “Buyiik§ehir Belediyesi Rekreasyon Alam" olarak diizenlendigi,

Pursaklar 95700 ada 1 nolu parsel iizerinde bulunan yapi i9in 24.12.2018 tarih ve 4466899 
ba§vuru numarasiyla KGYHBUZ4 beige nolu Yapi Kayit Belgesi almdigi,

Pursaklar Gumu§kdy Camii ve Egitim Tesisleri Yaptirma ve Ya§atma Dernegi'nin vermi§ 
oldugu 27.12.2018 tarihli dilek9esine istinaden imar Mudiirlugunce bir i§lem ba§latildigi, 
Pursaklar Belediye Meclisinin 08.03.2019 tarih ve 055 sayih karan ile soz konusu parselin i9inde 
yer aldigi Pursaklar Kuzey Ankara (Protokol Yolu) 1/1000 O^ekli Uygulama imar Plain 
Revizyonunun Ankara 6.idare Mahkemesinin 2016/1879 Esas No, 2018/2741 Karar no ile iptal 
edildiginden bahisle 27.12.2018 tarihli plan degi§ikligi ba§vurusunun sonra yeniden 
degerlendirilmek iizere dosyamn imar Mudurlugiine iadesinin yapildigi, Pursaklar Gumii§k6y



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA§KANLIGI 

BELEDiYE MECLISi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

Camii ve Egitim Tesisleri Yaptirma ve Ya§atma Dernegrnin 23.07.2019 tarihli dilck9esi ile 
yeniden konu hakkinda plan degi§ikligi talebinde bulunuldugu.

Planlann kademeli birlikteligi ilkesi geregi oncelikle Ankara Buyiik§ehir Belediye 

Meclisince 1/5000 ol9ekli Nazim Imar Flam Degi§ikliginin onaylanmasi gerektigi anla§ildigindan 
ve Ankara BQyuk§ehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 oneri Nazim imar Flam 

Degi§ikliginin il9e belcdiyelerinin sommlulugunda olmamasi nedenleri ile degerlendirilemeyecegi 
hususlan tespit edilmi§tir. Bu gerek9elerle dosyanm Imar ve $ehircilik Mudurliigune “iadesi” 

Komisyonumuzca uygun gorulmu§tiir. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. $eklindeki Imar 
Komisyon Raporu okundu. Gorti^tildu. Kabulune oy birligi ile karar verildi.

Murat OZKAN 
Katip

Yasin YUKSELMeral B&ZOGLU 
MechVl. Balkan V.



T.C.
PURSAKLAR BELEDIYE BA$KANLIGI 

BELEDIYE MECLISi
PURSAKLAR
BELEDiYESi

KararNo : 214 
Karar Tarihi : 06.09.2019 
Karann Ozii: Hobi Bah^eleri Hk.

KARAR

Belediye Meclis Uyesi Ugur KULAKSIZ tarafindan Pursaklar Belediyesi 
Meclis Ba^kanhgina verilen 01.08.2019 tarih ve 13 Nolu Onerge ile il^emizdeki 
hobi bahgelerinin yapnni igin gerekli kolayhgin saglanmasi ve harglarm du§urulmesi 
i^in gerekli karann alinmasi talep edilmektedir.

Yapilan inceleme sonucu Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih 004 sayih 

karan ile Sirkeli Bolgesi (Abadan, Kar^iyaka, Ye§ilova, Ye§ilyurt ve Koslerik kizigi 
Mahallelerinde) 2019 yih Ocak ayindan itibaren yil sonuna kadar Belediyemiz 

tarafindan ahnan iicretlerin %50 indirimli oldugu anla§ilmi§tir. 492 Sayih Har9lar 

Kanunu geregi harp ucretlerinin alinmasimn zorunlu oldugu bu konu hakkinda yasal 
biz duzenleme yapilmasi gerekmektedir.

Ba§ka yapilabilecek herhangi bir i§lem bulunmamaktadir. $eklindeki Imar 

Komisyon Raporu okundu. Goru§uldu. Kabuliine oy birligi ile karar verildi.

Meral 
Meclis 1. Balkan V.

Yasin YUKSEL 

Katip
GLU Murat OZK.AN 

Katip


