
PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 160 
Karar Tarihi: 01.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozii: Sel Afetinden Dolay1 Magdur Olanlara Yard1m Yapdmas1 Hk. 

KARAR 

01.07.2022 tarih ve Ahmet OZTORK, Ril~tti Bi<;ER ve ismail <;OBAN imzalt; 

"Y ogun yag1~ nedeni ile ilc;:emizde ya~anan afetten dolay1, Merkez Mah. Gonca Sok. 

No:3/16 adresinde ikamet eden Nuray <;i<;EK, Merkez Mah. Duman Sok. 

No: 17 /Bodrum Kat adresinde ikamet eden Tuncay NARGUNER ve Merkez Mah. 

Gonca Sok. No:5/16 adresinde ikamet eden Senol AKYEL vermi~ oldugu dilekc;:eler 

ile magdur olduklanm ve gerekli yard1mm yaptlmasm1 talep etmi~lerdir. 

Sosyal Yardun i~leri Mildilrlilgilnce yaptlan inceleme sonucunda Nuray 

<;i<;EK'in parke, Tuncay NARGUNER'in Boya, Badana ve Parke ve Senol AKYEL 'in 

Parke ihtiyac;:lannm oldugu tespit edilmi~ ve sozlil olarak bildirmi~lerdir. 

Meclisimizce uygun gorillmesi halinde yukanda bahsedilen yardunlann 

yaptlmasm1 arz ederiz." Konulu onerge okundu. Goril~illdil. Talep edilen yard1mlann 

biltc;:e imkanlan dahilinde yaptlmasma oy birligi ile karar verildi. 

~ 
ArifGUMUS 

Meclis 2. Ba~kan V. 
urak KOCA 

Katip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 161 
Karar Tarihi: 01.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozii: <;: ubuk Nusratlar Mahallesi Camine Yard1m Yapilmas1 Hk. 

KARAR 

01.07.2022 tarih ve Ahmet OZTURK imzali; " ilgi dilek9ede; <:;ubuk il9esine 

bagh Nusratlar Mahallesinde Sehit Ahmet <:;AM Camisinin avlu ic;:erisinde cenaze 

namaz1 k1hnmas1 amac1yla musalla ta$mm Ustilne sundurma yapdmasma ihtiya9 

duyulmaktad1r. KoyiimUzUn kii9iik ve fakir olmas1, ge9imini 9ift9ilikle temin etmesi 

ve arnlan caminin yeni tamamlanmas1 sebebiyle halk11n1zm, dernegimize maddi destek 

vermesi zorla$1TI1$tlr. Bu baglamda belirtilen 20 Adet 40x40 profil, 3 Adet 70x70 ayak 

profil , 10 Adet 15xl 5 flaj, 6 Adet OSB, 9 Paket $dg1m, 20m $afak tahtas1 ve 

sundurmanm ic;:ine 20m3 lambiri malzemelerin Ba$kanhgm1z tarafmdan temin 

edilmesi hususunda geregini arz ederim. Denilmektedir. Uygun goriilmesi halinde 

talep edilen malzemelerin biit9e imkanlan dahilinde kar$danmas1m Meclisimizin 

takdirlerine arz ederim." Konulu onerge okundu. GorU~iildU. Talep edilen yardunlann 

biit9e imkanlan dahilinde yapdmasma oy birligi ile karar verildi. 

Ari~ Ha 
Meclis 2. Ba~kan V. Katip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 162 

Karar Tarihi: 01.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozii: Tanm Arazilerinin Kullantlmas1 Hk. 

KARAR 

Temizlik i~leri Mildilrliigi.iniln 02.06.2022 tarih ve 24796 sayd1 yazdannda; 

"Belediyemize ait tanma elveri~li arazilerde ekim, dikim yapdarak elde edilecek 

hasadm sosyal yardrmlarda kullamlmas1 amac;:lanmaktad1r. Makam1mzca da uygun 

gorillmesi halinde tanma elveri~li arazilerin degerlendirilerek elde edilecek hasadm 

sosyal yardunlarda kullamlmas1 hususunu Belediye Meclisine havalesini 

OLUR'lanmza arz ederim." Konulu yaz1 okundu. Goril~illdli. Geldigi ~ekli ile aynen 

kabultine oy birligi ile karar verildi. 

~ 
ArifGOMUS Ha 

Meclis 2. Ba~kan V. Katip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 163 

Karar Ta rihi : 01.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozii: Tevfik ileri Mah. SUleymaniye Cami ve Kuran Kursuna Yard1m Yapilmas1 Hk. 

KA RAR 

Fen i~leri Mildilrlilgilniln 15 .06.2022 tarih ve 25406 say1h yaztlannda; "Halil 

iSCAN'a ait 13.06.2022 tarihli ve 9078 say1h dilek9e; ilgide kay1th dilek9ede; 

Pursaklar Tevfik ileri Mahallesi Timu9in Sokakta bulunan Silleymaniye Camii ve 

Kuran Kursu binasmm di~ cephe ta~lannm dokillmesi nedeniyle, yeniden imalat 

yapilabilmesi i9in ihtiya9 duyulan 25 ton 03 s1va kumu ile 70 torba 9imentonun 
Belediye imkanlan ile kar~tlanmas1 talep edilmektedir. 

Makam1mzca da uygun gorillmesi halinde Halil iSCAN'a ait dilek9ede belirtilen 

malzemelerin Belediyemiz imkanlan ile kar~tlanmas1 hususlannm goril~illmesi i9in 

Belediye Meclisine havalesini OLUR'lanmza arz ederim." Konulu yaz1 okundu. 

Goril~illdil. Belirtilen malzemelerin bilt9e imkanlan dahilinde kar~ilanmasma oy birligi 
ile karar verildi. 

~ 
ArifGOMDs 

Meclis 2. Ba~kan V. Katip 



PU RSA KLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 164 
Karar Tarihi: 01.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozil: Polenlere Alerjisi Olan Hem~erilerimizin Ne Gibi Tedbirler Almalan Gerektigi Hk. 

KARAR 

01.06.2022 tarih ve Murat OZKAN imzah "Baharm yakla~masmdan dolay1 
polenlere alerji olan hem~erilerimize ne gibi tedbirler almalan gerektigi yonilnde bir 
9ah~ma yapilmasm1 arz ederim." Konulu onergenin komisyonumuzda ara~tlnlmas1 ve 
degerlendirilmesi sonucunda: 

Bahar aylan kimimiz i<;in yazm gelmesini miijdelerken kimimiz i<;inse burun 
akmtis1, hap~1nk ve goz ya~armas1 demektir. 

Peki, polen alerjisi nedir ve onlem olarak ne yapmak gerekir? 

Polenler, bitkilerin erkek lireme hilcresidir ve bahar aylarmda ortaya 91karlar. 
Aga9lar, 9ay1rlar, yabani otlar ve tah1llar onemli polen kaynaklan arasmdadir. 
Polenlerin, kaynagma gore havada yogunla~tlg1 belli donemler bulunmaktad1r. 
Ornegin aga9 polenleri ~ubat ve nisan aylannda, 9ayir polenleri may1s ve temmuz 
aylan arasmda, yabani ot polenleri ise en 9ok agustos ve ekim aylannda yayilmaya 
ba~lar. 

Bu sebeplerden dolay1, parklardaki 9im bi9me ve aga9 bak1mlannm zamanmda 
yapilmas1, alerj isi olan vatanda~lann d1~an 91kacag1 saatleri belirlemesi, her gun du~ 
almalan, sabah saatlerinde evlerini havalandirmalan, 9ama~1rlanm d1~anda 

kurutmalan ve daha dikkatli olmalan i<;in sosyal medya ilzerinden gerekli uyanlann 
yapilmasmm uygun olacag1 dii~ilniilmektedir. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu (:evre, Saghk ve Spor Komisyon 

Raporu okundu. Gorii~iildii. Kabulilne oy birligi ile karar verildi. 

ArifGOMOS 
Meclis 2. Ba~kan V. Katip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 165 
Karar Tarihi: 01.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozii: Sigara, Aiko! ve Uyu~turucu Konusunda Seminer, Konferans, Egitim Vb. Verilmesi Hk. 

KARAR 

01.06.2022 tarih ve Hilseyin KAPLAN, <:;etin SARIKA YA, Omer EZERHAN, 

Bayram YUKSEL imzah; "ilc;emizde ya~ayan vatanda~lanm1za, sigara, alkol, 
uyu~turucu vb. maddelerin toplumsal ve bedensel zararlan konusunda farkmdahk 
olu~turacak seminer, konferans, egitim vb. organizasyonlarm dilzenlenmesi aynca 
gorsel ve yaz1h bilgilendirme ic;erikleri olu~turularak gerek sosyal medya ilzerinden 
gerekse yaz1h kaynaklar ile vatanda~lanm1za iletilmesi hususunda belediyemize ait 
birimlerin gerekli c;ah~malann yapilmasm1 arz ederiz." Konulu onergenin 
komisyonumuzda ara~tlnlmas1, incelenmesi ve degerlendirilmesi sonucunda: 

Genc;lerimizin ve 9ocuklanm1zm sigara, madde bag1mhhg1, alkol, vb. 
ah~kanhklara ozenti ile ba~lay1p daha sonra bag1mhhk olu~turdugu bilinmektedir. 

Ulkemiz genelinde Saghk Bakanhg1, Kamu Kurulu~lan, Ye~ilay, Sivil Toplum 
Kurulu~lan sigara, alkol, uyu~turucu vb. bag1mhhktan kurtarma ve zararlanyla ilgili 
c;ah~malar yaptiklan bilinmektedir. 

Belediyemizce gec;mi~ y1llarda s1gara, alkol, uyu~turucu vb. maddelerin 
zararlanyla ilgili hem~erilerimize ve ogrencilerimize seminer, tiyatro, konferans, 

sinevizyon, sosyal medya, kurumsal web sayfas1, yerel basmda konuyla ilgili 
c;ah~malar yapild1g1 malumlanrnzd1r. 

Sonuc; olarak yapilan bu hizmetlere yenileri de eklenerek gerekli c;ah~malann 
yapilmas1 komisyonumuzca uygun gorillmil~tilr. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu <:;evre, Saghk ve Spor Komisyon 
Raporu okundu. Goril~lildil. Kabulilne oy birligi ile karar verildi. 

Ari~S /\ 
urakKOCA 

Meclis 2. Ba~kan V. Katip 



PU RSA KLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 166 

Karar Tarihi: 01.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Karann Ozii: l5 Temmuz Haftasmda Prograrnlar DUzenlenmesi Hk. 

KARAR 

01.06.2022 tarihli ve Meral BOZOGLU imzah olup: "Onihni.izdeki 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Gi.ini.i i<;:in Pursaklar Belediyesi Aile Ya~am Merkezimizde ytiri.iti.ilen sanat faaliyetleri 
kapsammda 9e~itli etkinlikler haz1rlarunas1 ve 15 Temmuz Haftasmda hem~ehrilerimizin ilgisine ve 
bilgisine sunulmas1 i<;:in programlar dtizenlerunesi hususunu meclisimizin takdirlerine arz ederiz." 
~eklindeki onergenin komisyonumuzda degerlendirilmesi sonucunda: 

Bilindigi tizere 15 Temmuz 2016' da yapdan ve milletimizin feraseti, mi.icadelesi, birlik ve 
beraberligi ile a~darak ba~ans1z olan darbe giri~imi sonrasmda, hem o gi.in vata111m1za, milletimize 
kar~1 ya~anan koti.iltiklerin unutulmamas1, bu giri~ime kar~1 yapdan destans1 mi.icadelenin ve 
sonundaki millet zaferinin gelecek nesillere aktanlmas1, hem dunyaya devlet ve millet olarak gu9lti 
mesajlar verilmesi, hem de gazi ve ~ehitlerimizin a111lmas1 vb. ama9larla 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Gunu olarak ilan edilmi~tir. Bu gun yap1lan 9e~itli programlarla, etkinliklerle 
ya~atdmaktad1r. Bu faaliyet ve etkinliklerle gunun anlam ve onemi idrak edilmektedir. 

Pursaklar Belediyesi olarak da her yd 15 Temmuz' da 9e~itli faaliyetler yapdarak onemine 
dikkat 9ekmekteyiz. Yine bu yd da: 

• Pursaklar Sehitliginin ziyaret edilerek il9e Muftulugumuz ile i~ birligi i<;:inde Kur'an 
okurunas1, 

• Sehit aileleri ve gazilerimizin Belediye Ba~ka111 ve Meclis Oyeleri tarafmdan ziyaret 
edilmesi, 

• Pursaklar Sehitlik Meyda111nda Mevlid okutulmas1, tasavvuf musikisi, Pursaklar Belediyesi 

Tiyatro AWlyesi tarafmdan hazirlanan teatral (tiyatral) gosteri, muzik kurslanm1zdaki 

enstruman ogrenen kursiyerlerimiz tarafmdan enstrumantal sunumlar ve ~iir dinletisi 

sonrasmda ~ehitlerimizin hayn i<;:in ikramlarda bulunulmas1, 

• 15 Temmuz haftas1 boyunca Aile Ya~am Merkezimizde o gun ya~ananlara dikkat 9ekmek 
i9in fotograf sergisi duzenlerunesi, 

• Pursaklar Belediye Ba~ka111m1zm onculugunde Belediye Meclisi olarak Be~tepe' deki 15 

Temmuz Sehitler Amt! ziyaretinde bulunulmas1, 

• Ve benzeri 9ah~malann yap1lmas1 i<;:in, Kiilti.ir i~leri Mudurlugu, Basm Yaym Mudurlugti, 

Halkla ili~kiler Mudurltigu ve diger ilgili mudurluklerimiz tarafmdan gerekli 9ah~malarm 
yap1lmas1 hususlan komisyonumuzca uygun goriilmu~tur. 

Meclisimizin takdirlerine sayg1yla arz ederiz. Konulu Egitim ve Ki.ilti.ir Komisyon Raporu 

okundu. Goru~uldu. Kabultine oy birligi ile karar verildi. 

ArifGOMOS 
Meclis 2. Ba~kan V. 

Burak KOCA 
Katip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 167 
Karar Tarihi: 01.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kara rm Ozii: Yaz Aylannda Sosyal, Ki.ilttirel ve Sportif Faaliyetler Dilzenlenmesi Hk. 

KARAR 

01.06.2022 tarih ve El if YUR TOGL U imzah; "ilc;emizdeki c;ocuklann okullarm 

tatil olmas1yla bo~ zaman elde edecekleri ve bubo~ zamanlarmm kendilerine, ailelerine 

ve toplumumuza yararh ~ekilde kullamlmas1 amac1yla, sosyal, killtilrel ve sportif 

etkinlikler diizenlenmesini arz ederim." Konulu onergenin komisyonumuzda 

incelenmesi ve ara~tlnlmas1 sonucunda; 

ilc;emizde ya~ayan c;ocuklann okullan tatil olmas1yla bo~ zamanlarmda sportif 

anlamda ilgi ve yeteneklerini ortaya 91kararak kendilerine, ailelerine ve toplumumuza 

yararh ~ekilde kullamlmas1 amac1yla, sosyal, kiiltilrel ve sportif etkinliklerle 

ugra~malanm temin etmek gerekmektedir. 

Bu manada badminton, basketbol, boks, cimnastik, halter, hokey, ragbi, 

taekwondo, voleybol, wushu kung-fu, bilek gilre~i, yilzme, futbol olmak lizere 

toplam 13 bran~ta hizmet verdigi bilinmektedir. 

Sonuc; olarak, ilc;emizdeki c;ocuklarm yararlanacag1 ~ekilde sportif, sosyal ve 

killtilrel etkinliklerin biitc;e imkanlan 9er9evesinde yapdmasmm uygun olacag1 miitalaa 

edilmi~tir. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Genc;lik, Bilim ve Teknoloji 

Komisyon Raporu okundu. Gorii~illdil. Kabuliine oy birligi ile karar verildi. 

r 
Arif GUM-OS 

Meclis 2. Ba~kan V. Katip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 168 

Karar Tarihi: 01 .07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozti: Seyyar Sat1ctlarm Denetimi Hk. 

KARAR 

01.06.2022 tarih ve Salih Furkan GEN<;TORK imzah; "Yaz aylarmm 

yakla~mas1 neticesinde, il9emiz sm1rlannda diafon ve yilksek sesle seyyar sattc1hk 

yapanlann 9evreye verecegi rahats1zhktan dolay1 gerekli kanuni onlemlerin almmas1 
hususunda geregini arz ederiz." Konulu onergenin incelenmesi ve degerlendirilmesi 

sonucunda; 

Yaz aylannda ag1rhkh olarak sebze ve meyve satt~m1 seyyar sattcdar sokak, 

sokak gezerek satI~ yapt1klan fiili bir olgudur. 

<;evre Kanunu, Belediye Kanunu ve Zab1ta Yonetmeligi seyyar sat1c1hg1 men 

etmekte ve gilrilltil kirliligine kar~1 yapt1nmlar getirmi~ bulunmaktad1r. Var olan 

yapt1nmlann i~letmesi de idarenin asli gorevlerindendir. 

Bu tespit ve hat1rlatmalardan sonra il9emizde ve ozellikle yerle~im yogunlugu 

bulunan merkez mahallelerinde vukuu bulacak seyyar sat1c1 olgusu kar~1smda ses ve 

gortintli a91smdan olabilecek tilm kirliliklerin Zab1ta Mildilrlilgtimilzce onleyici 

denetimlerin art1nlarak uygulanmasmm yerinde olacag1 miltalaa edilmektedir. 

Meclisimizin takdirine arz ederiz. Konulu Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu 

okundu. Goril~illdil. Kabulilne oy birligi ile karar verildi. 

r 
ArifGUMUS 

Meclis 2. Ba~kan V. Katip 



PU RSA KLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 169 

Karar Tarihi: 02.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Karann Ozil: <;:op <;:ikanm Saatleri Hk. 

KARAR 

01.06.2022 tarih ve Ugur KULAKSIZ imzah; "Yaz aylanntn gelmesi sebebiyle 

insan haklanm, saghgm1 ve gorilntil kirliligine sebep olan erken 96p 91kanm saatleri 

hakkmda hem~erilerimize gerekli duyurulann yapdmasm1 arz ederim." Konulu onerge 

komisyonumuzda ara~t1nlmas1 ve degerlendirilmesi sonucunda; 

<;oplerin, ba~ta sinek ve bocek olmak ilzere tilm ha~erelerin, saghgm11z1 tehdit 

eden mikroplann ya~am alanlanm olu~turdugu bilmekte olup, rutin olarak dilzenli bir 

~ekilde hem~erilerimize konuyla ilgili gerekli duyurular yapdd1g1 malumlanmzd1r. 

Temizlik i~leri Mildilrlilgilnden sozlil alman bilgilere gore; Belediyemiz ilc;e 

s1mrlan ic;erisinde c;op toplama saatini saat 22:00 olarak belirlemi~, hem~erilerimizden 

ise c;oplerini bir saat oncesinden belirlenen c;op koyma alanlanna 91kartmalan 

istenmi~tir. 

Temiz bir ya~am alam ic;in c;oplerin belirlenen saatler arasmda 91karttlmas1, okul 

ve cami ko~elerine, otobils ve minibils duraklanna, bo~ arsalara, park eden arac;lann 

altma veya arkasma c;op atdmamasma, ozen gosterilmesi de talep edilmektedir. 

Aynca ilc;e genelinde yer alt1 c;op konteymn ve toplu site onlerine ise konteymr 

konuldugu da bilinmektedir. 

Sonuc; olarak, temiz bir c;evre 19m ve cayd1nc1hg1 saglamak amac1yla bina 

yoneticileri ile toplantdar yapdmas1 ve konuyla ilgili cezai i~lemlerin ba~latdacag1 

konusunda telkinlerde bulunulmasmm uygun olacag1 kanaatine vanlm1~t1r. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu insan Haklan ve Kadm Erkek Firsat 

E~itligi Komisyon Raporu okundu. Goril~illdil. Kabulilne oy birligi ile karar verildi. 

I~ 
ArifGUMUS 

Meclis 2. Ba~kan V. Katip 
Salih Furkan GEN<;TORK 

Ka tip 



PU RSA KLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 170 
Karar Tarihi: 02.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozii: <:;ocukla Kaliteli Zaman Gec; irme Semineri DUzenlenmesi Hk. 

KARAR 

01.06.2022 tarih ve Fatih YARD IM imzah; "Yaz tatilinde ailelerin 

"<;ocuklanyla kaliteli zaman gec;irme" adt altmda egitim semineri di.lzenlenrnesini arz 

ederim." Konulu onergenin komisyonumuzda ara~tmlmas1 ve degerlendirilmes i 

sonucunda; 

<;ocuk ile kaliteli zaman gec;irmek c;ocugun duygusal ve di.l~i.lncesel geli~imi ic;in 

oldukc;a onemlidir. <;ocukla kaliteli zaman gec;irebilmek ic;in oncelikle c;ocugun 

fiziksel ve duygusal ihtiyac;lan kar~ilamyor olmas1 gerekmektedir. 

<;ocukla kaliteli vakit gec;irebilrnenin altm kurah "ileti~imdir". <;ocukla kaliteli 

vakit gec;irmek ic;in c;ocuk ile birebir ileti~im ic;inde olunmahdir; onu dinlemeli , goz 

temas1 kurmah ve birlikte aktiviteler yaptlmas1, ilg i alanlannm onemsendigini 

dolay1s1yla kendisinin de onemsendiginin farkma vanr ve kendine olan gi.lveni geli~ir. 

Sevildigini ve onemsendigini hisseden c;ocuk kendine deger verir, dolay1s1yla 

ba~kalanna da deger vermesi ic;in ilk adun attlm1~ olur. 

Sonuc; olarak, uzman ki~iler e~liginde ebeveynlere "<;ocuklar kaliteli zaman 

gec;irme" ad1 altmda egitim semineri verilmesinin olacag1 kanaatine vanlm1~tlr. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Kadm, Aile ve <;ocuk Komisyon 

Raporu okundu. Gori.l~i.lldi.l. Kabuli.lne oy birligi ile karar veri ldi. 

~ 
ArifGOMOS 

Meclis 2. Ba~kan V. Katip 
Salih Fu~N(:TORK 

Katip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 17 l 
Karar Tarihi: 02.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Karann Ozii: En Gilzel Bah9e Yan~mas1 Hk. 

KARAR 

01.06.2022 tarihli ve Meral BOZOGLU imzah olup: "Mahalle Muhtarlanm1z ile 
i~ birligi i9inde Park ve Bah9eler Mildilrlilgilmtiz tarafmdan her mahalleye ozgil ~ekilde 
"En Gtizel Bahc;e" yan~mas1 yapdarak sec;ilerek dereceye giren bahc;e sahiplerine 
c;e~itli hediyeler verilmesi hususunu meclisimizin takdirlerine arz ederiz." Seklindeki 
onergenin komisyonumuzda degerlendirilmesi sonucunda; 

Agac;, c;i9ek, 9im, su, ktsacas1 her tilrlil ye~illik, ye~il alan, doga 9evreyi 
olu~turur. <;evre insanoglu i9in hem hayat kaynag1, hem de ruhuna ferahhk veren 
6nemli bir unsurdur. Bannmak ic;in konut ve c;ah~mak ic;in i~ yerleri yaparken, aynca 
sosyal donatilar, egitimden saghga, sanayiden ticarete, teknolojiden ula~1ma ve daha 
pek c;ok alanda yapilan c;ah~malar ic;in gerekli olan yapilan ve devlet kurumlanm in~a 
ederken olu~turulan kentin estetigi ve ya~ayan insanlann oksijeni, goz zevki de dikkate 
almmak durumundad1r. Hatta c;ok onemli bir konudur. Aynca ~ehirlere kimlik 
kazand1nlmas1 a91smdan da hassasiyet gosterilmesi gereken bir husustur. 

Tabi bu c;ah~malan kurumsal olarak Devlet olarak ilgili il Mtidilrltikleri ve 
Belediyeler yilriltilyor olsa da vatanda~ olarak hepimizin sorumlulugu vardir. <;evreyi 
korumak, verimli olarak yararlanmak, 9evreyi gilzelle~tirmek hepimizin vazifesidir. 
Herkesin bir birey olarak bu alanda yapabilecegi i~ler mutlaka vard1r. 

Bu dti~ilncelerden hareketle il9emizde Belediye olarak yaptig11n1z park, peyzaj 
vb. c;ah~malara ilc;e halk11n1zm da kendi olc;eginde katk1s1m saglamak, hem ikamet 
ettikleri mahalle, sokak, apartman, ev, balkon ve bahc;elerini gtizelle~tirmelerini 

saglamak, hem de bu konuda te~vik etmek i9in baz1 faaliyetlerin yapilmasma onctiltik 
yapmak bilin9lenmeyi saglayacakt1r. Dolay1s1yla Mahalle Muhtarlanm1z ile i~ birligi 
i9inde, Park ve Bahc;eler Mildilrlilgilmilz tarafmdan her mahalleye ozgti ~ekilde "En 
Gtizel Bah9e" yan~mas1 yapilmas1, yan~mada sec;ilerek dereceye giren bah9e 
sahiplerine bahc;e dekoru olabilecek tirtinler veya alanm uygunluk durumuna gore 
belediye atolyelerimizde ilretilen kamelya (c;ardak), bank vb. c;e~itli hediyeler verilmesi 
hususu uygun gorillmil~tilr. 

Meclisimizin takdirlerine sayg1yla arz ederiz. Konulu Kent Estetigi, Park ve 

Bahc;eler Komisyon Raporu okundu. Goril~illdti. Kabulilne oy birligi ile karar verildi. 

, 
ArifGOMDs 

Meclis 2. Ba~kan V. 

Ult 
MuratOZKAN 

Katip 

~ .. 
Salih Furkan GEN<;TURK 

Katip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 172 
Karar Tarihi: 02.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozii: Trafik Egitim Pisti Yapilmas1 Hk. 

KARAR 

01.06.2022 tarihli ve Mehmet SEViNc;, Mera! BOZOGLU, ismail C::OBAN, ismail 
BA YRAKTAR, Ramazan TANKULU, Ugur KULAKSIZ imzah olup: "Hayatta ya$ad1g1m1z 
mi.iddetc;:e vazgec;:ilmez bir parc;:as1 olan "Trafik ve Kurallanyla" ilgili olarak Belediyemizin Nezaket 
Okullanndan ba$layarak anaokulu ve ilkokul ogrencilerinde trafik bilincinin zihinlerde olu$mas1 ve 
geli$mesi ic;:in park alanlannm birinde Trafik Egitim Pisti yaptlmas1111 Belediye Meclisinin 
takdirlerine arz ederiz." ~eklindeki onergenin komisyonumuzda degerlendirilmesi sonucunda; 

Ula$tm yollanmn yayalarca ve her ti.irlu ta$1tlarca kulla111lmas1; ula$1111 yollannda bulunan 
ta$1tlann ve yayalann ti.imu trafik demektir. Trafik, her gec;:en gi.in geli$en ve degi$en dunyada gerek 
$ehirlerin geli$mesi, gerek nufus art1$1, ticaretin artmas1 ve benzeri gibi c;:e$itli etkenlerle yogunluk 
gostermektedir. Deniz yolu, hava yolu, demir yolu haricinde en c;:ok kullamlan, dogas1 itibariyle en 
yogun olan da kara yolu trafigidir. 

Trafik hem yayalar ac;:1s111dan, hem de ta$1tlar ac;:1s111dan belli kurallarla di.izenlenmektedir. Can 
ve mal guvenligi ic;:in bu c;:ok onemlidir. Trafikte insanm once kendisine olan sayg1s1, ardmdan 
ba$kalanna olan sayg1s1 ile insan haklanna dikkat etmesi, hakkaniyetli davranmas1 one 91kan 
degerlerdir. Bilimsel olarak da trafik kurallanm ogrenmek, uygulamak, dikkat etmek, dikkat 
edilmesine katki saglamak da diger onemli konulard1r. Ozellikle kuc;:uk ya$lardan itibaren 
c;:ocuklanm1za trafik kurallan ogretilmeli, hatta uygulamah olarak ogretilmesi saglanmahd1r. Boylece 
c;:ocukluktan itibaren bir bilinc;: olu$turulmu$ olur ki, toplumun medeniyet seviyesinin ilerlemesine de 
bir katktd1r. 

Bu dli$Lincelerden hareketle daha once de farkh onerge ve raporlarla bu konuyu gundeme 
ta$11111$ttk. Saray ilkokulumuzun bahc;:esinde bir yer aynlarak bir trafik egitim alam yaptlmt$tl. Ancak 
ilc;:emizin geli$mesi ve ilc;:emizde nufusun artmas1 da dikkate almarak; trafik kurallanyla ilgili olarak 
Belediyemizin Nezaket Okullanndan ba$layarak tlim anaokulu ve ilkokul ogrencilerinde trafik 
bilincinin zihinlerde olu$mas1 ve geli$mesi ic;:in alternatitler i.iretilmesi de yararh olacakt1r. Buna gore: 

• 24. l 0.1998 tarih ve 23503 say1h Resmi Gazetede yaymlanan "<;ocuk Trafik Egitim Parklan 
Yonetmeligi" mevzuat1 c;:erc;:evesinde uygun olabilecek yeni bir alanda veya mevcut park alanlannm 
birinde "<;ocuk Trafik Egitim Park1" yaptlmas1 , 

• Aynca imkanlar dahilinde okul ve diger yerlerde ogrencilerin istifadelerine sunulmak Lizere, muhtelif 
egitim arac;: ve gerec;:leri ile donattlm1$ seyyar arac;: ve okul bal19esi, spor salonu, fuar, sergi ve panayir 
gibi ac;:1k ve kapah alanlara her zaman kurulabilecek egitim tesisi olan "Seyyar <;ocuk Trafik Egitim 

Park1" temin edilmesi hususu uygun gorlilmli$tlir. 
Meclisimizin takdirlerine sayg1yla arz ederiz. Konulu Kent Estetigi , Park ve Bahc;:eler 

Komisyon Raporu okundu. Gorli$Lildli. Kabulline oy birligi ile karar verildi. 

~ 
ArifGOMO~ 

Mft 
MuratOZKAN 

~ .. 
Salih Furkan GENC::TURK 

Meclis 2. Ba$kan V. Katip Katip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 173 
Karar Tarihi: 02.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozii: Karakoy Mah. Tarihi Kopri..inlin Restorasyonunun Yaptlmas1 Hk. 

KARAR 

04.04.2022 tarihli ve Hliseyin KAPLAN imzah olup: "Pursaklar il9esi Karakoy 
Mahallesindeki eski tarihi koprlini..in restorasyon yaptlarak hizmete a9tlmas1111 arz ederim." $eklindeki 
onergenin komisyonumuzda degerlendirilmesi sonucunda; konunun detayh bir $ekilde yerinde 
incelenmesi ile ilgili kurum ve kurulu$larla gerekli gorli$ ah$veri$i ve ara$tlrma yaptlabilmesi i9in 
Yaz1 i$leri Mi..idi.irli..igli tarafmdan Emlak istimlak Mi..idi..irli..igi..i ve Kiilti.ir i$leri Mi.idi.irli..igline yaz1 
yaztlmt$1lr. Emlak istimlak Mi..idi.irli.igi..ini..in koordinasyonu ve Kiilti..ir i$leri Mi..idi.irli.igi..ini..in Ki..iltlir ve 
Turizm Bakanhg1 Kiiltlir Varhklan ve Mi..izeler Gene! Mi..idi..irli..igi..i Ankara Ki..ilti..ir Varl1klan111 Koruma 
Bolge Kurulu Mi..idi..irli..igi..ine yaz1 yazmas1 ile gori..i$ ah$ veri$i, ara$1trma ve inceleme si..ireci 
ba$lamt$tlr. Bu si..ire9te 22.04.2022 tarih ve 4 Nolu raporun 06.05.2022 tarihli Meclis karan ve 
24.05.2022 tarih ve 5 Nolu raporun 03 .06.2022 tarihli Meclis karan ile konunun detayh bir $ekilde 
yerinde incelenmesi ile ilgili kurum ve kurulu$larla gerekli gorli$ ah$veri$i ve ara$hrmalanm1z devam 
ettiginden dolay1 ertelenme talep edilmi$tir. Yaptlan yazt$malar ve ara$tmlmalar neticesinde; 

ilgi a) Yaz1 i$leri Mi..idi.irli..igi..ini..in 16.05.2022 tarih ve 23945 saytl1 "04.04.2022 Tarih ve 19 
Nolu Onerge" konulu Emlak istimlak Mi..idi..irli.igi..i ile Kiilti.ir i$leri Mi.idi.irli..igline yaz1s1 

ilgi b) Kiilti..ir i$leri Mi.idi..irli.iglini..in 26.05.2022 tarih ve 24408 say1h "Tarihi Kopri..i" konulu 
Ki..ilti.ir ve Turizm Bakanhg1 KUlti..ir Varhklan ve Mi.izeler Genel Mi.idi..irli.igi..ine yaz1s1 

ilgi c) Ankara Kiilti..ir Varhklanm Koruma Bolge Kurulu Mi..idi..irli..igi..ini..in bila tarih ve 
E.5397062116/02/022560065 say1h yaz1s111da; 

- Soz konusu ta$mmaza (kopri..i) ili$kin Mi.idi.irli.iglimi..iz ar$iv ve i$lem dosyasmda yaptlan 
incelemede; ta$1mnaz111 2863 say1h Kanun, Yonetmelik ve ilgili Mevzuat kapsammda tespit ve tescil 
edilen alanlar i9inde kalmad1g1, 

- Soz konusu kopri..ini..in ilgi yaz1ya istinaden Mi..idi.irli..ik uzmanlannca yerinde incelenip 2863 
saytl1 yasanm 6. maddesi kapsammda korumnas1 gerekli ta$U1illaz kiiltiir varhg1 niteliklerini 
ta~1d1g1 , kopri..iye yonelik herhangi bir fiziki ve in~ai miidahalede bulunulmamas1 gerektigi 
belirtilmi$tir. 

ilgi d) Emlak ve istimlak Mi..idi..irlligi..ini..in 23.06.2022 tarih ve 25914 say1h " 19 Nolu Onerge" 
konulu yaz1s111da; Ankara iii Pursaklar il9esi, Altmdag/Karakoy Mahallesi, 83 parselin gi..ineyi ile 98 
parselin kuzeydogusunda, Karacaoren yolu i..izerinde Karakoy Altmova yo! aynmmm l 00 m. 
uzagmda bulunan mi..ilkiyeti kamuya ait Karacaoren Su Havzas1 Koprlisi.i ' ni..in Altmdag ve Pursaklar 
il9e smmnm kesi$iminde ve tescil harici alanda bulundugu ve Karacaoren su havzasmm ge9i$ 
gi..izergahmda oldugu, soz konusu bolgede Kadastro Mi.idi.irli..igi.ince 22- A kadastro yenileme 
9ah$mas111111 oldugu belirtilmi$tir. 

Yukanda ilgi tutulan yazt$malar neticesinde, onergede bahsedilen Karakoy Mahallesindeki 
eski tarihi kopri.ide restorasyon 9al1$malan yaptlamayacag1 sonu9 ve kanaatine vanlmt$tlr. 

Meclisimizin takdirlerine sayg1yla arz ederiz. Konulu Kent Estetigi , Park ve Bal19eler 
Komisyon Raporu okundu. GilrUjUldU. Kabu!U[ irligi ile karar verildi. 

A~$ M~K~N Salih Furk~ORK 
Meclis 2. Ba$kan V. Katip Katip 



PU RSA KLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : l 74 
Karar Tarihi: 02.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozi.i: Bisiklet ve Paten Parkuru Yapdmas1 Hk. 

KARAR 

01.06.2022 tarih ve Burak KOCA imzah; "Yaz aylannm gelmesi ve okullann 

tatil olmas1 sebebiyle 9ocuklann ve genc;lerin keyifli zaman ge9irebilecekleri, uygun 

gorillecek bir yere biltc;e imkanlan dahilinde bisiklet veya paten parkuru yaptlmasm1 

arz ederim." Konulu onerge komisyonumuzda ara~tmlmas1 ve degerlendirilmesi 

sonucunda; 

ilc;emizin h1zla bilyilmesi ve nilfusun buna paralel olarak 9ogalmas1 baz1 

ihtiyac;lan dogurmaktadir. 

ilc;emiz genelinde sporla ugra~an hem~erilerimize, genc;lerimize ve 

9ocuklanm1za 9e~itli hizmetlerin ve desteklerin verildigi bilinmekte olup, ilc;emizin 

baz1 yerlerine bisiklet, paten ve kaykay pisti yaptld1g1 da bilinmektedir. 

ilc;emizin yogun bolgeleri ve gelecek talepler dogrultusunda ilgili mildilrlilklerce 

gerekli 9ah~malann ve projelerin haz1rlanarak uygun gorillmesi halinde bisiklet, paten 

ve kaykay parkurlannm bilt9e imkanlan dahilinde yaptlmasmm uygun olacag1 

d il~ilnillmektedir. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Plan ve Bilt9e Komisyon Raporu 

okundu. Goril~illdil. Kabulilne oy birligi ile karar verildi. 

Ari 

Meclis 2. Ba~kan V. 

MuratOZKAN 

Katip 

fr} . 
Salih Furkan GENC::TURK 

Katip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 175 

Karar Tarihi: 02.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozii: Tosya il<;:esi Dagard1 Koyune Yard1m Yaptlmas1 Hk. 

KARAR 

01.06.2022 tarih ve Ril~til BiC::ER, Ahmet OZTURK imzah; "Kastamonu ili 

Tosya il9esi Dagard1 koyline 2000 metrekare kilit ta~1, 2 tane 9ocuk oyun parki, 10 adet 

bank ve 2 adet 9ardak yapdmas1 ile ilgili onergemizin meclis glindemine almarak 

gereginin yapdmas1m arz ederiz." Konulu onerge komisyonumuzda ara~tmlmas1 ve 

degerlendirilmesi sonucunda; 

Belediyemizce, kom~u il ve il9elere blit9e imkanlan dahilinde talepleri 

dogrultusunda 9e~itli yard1mlar yapdd1g1 bilinmektedir. 

Onerge ile talep edilen Kastamonu iii Tosya il9esi Dagard1 koylinlin 

ihtiya9larmm belediye hizmetlerini aksatmayacak ~ekilde ve bilt9e imkanlan dahilinde 

kar~danmasmm uygun olacag1 kanaatine vanlm1~t1r. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Plan ve Blit9e Komisyon Raporu 

okundu. Gorli~illdli. Kabulline oy birligi ile karar verildi. 

Art!uS 
Meclis 2. Ba~kan V. 

MuratOZKAN 

Katip 

~. 
Salih Furkan GENC::TURK 

Katip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 176 

Karar Tarihi: 02.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Karann Ozii: Kalecik il9esi Ytlanh Mahallesi Yanan Eve Yardnn Hie 

KARAR 

01.06.2022 tarih ve Rti~tl.i Bi<;ER, Ahmet OZTORK. imzah; "22.11.2021 tarihli 

yangm raporunda gortilecegi tizere Kalecik il9esi Ytlanli mahallesinde evi yanan 

vatanda~lanm1za evlerini yapabilmesi i<;:in ayni yard1m yaptlmas1 ile ilgili onergemizin 

meclis gtindemine almarak geregini yaptlmasm1 arz ederiz." Konulu onerge 

komisyonumuzda incelenmesi ve degerlendirilmesi sonucunda; 

22.11.2022 tarih ve 153661 saytl1 Ankara Btiytik~ehir Belediyesi itfaiye Dairesi 

Ba~kanhgmm yangm raporunda; Kalecik il9esi Ytlanh mahallesinde ti<; (3) adet biti~ik 

ah~ap kerpi9 evlerin ve i<;:indeki e~yalar ile birlikte tamamen yand1g1 tespit edilmi~tir. 

Belediye btit9esi goz ontinde bulundurularak onerge ile talep edilen evi yanan 

vatanda~lara ayni yard1mm yaptlmasmm uygun olacag1 mtitalaa edilmi~tir. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Plan ve Btit9e Komisyon Raporu 

okundu. Gorti~tildti. Kabultine oy birligi ile karar verildi. 

ArifGUMUS 
Meclis 2. Ba~kan V. 

AJf1 
MuratOZKAN 

Katip 

Salih Fux:(:TORK 
Katip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 177 
Karar Tarihi: 03 .07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozil: Uyu~turucu Kullamm1 ve Kac;:akc;:tl1g1 ile Mlicadele Konusunda Bilgilenme Hk. 

KARAR 

01.06.2022 tarih ve Mustafa YILMAZ imzal1; "26 Haziran DUnya Uyu~turucu 

Kullamm1 ve Kac;akc;d1g1 ile Milcadele Gilnil olmas1 nedeni ile sivil toplum kurulu~lan 

ile beraber hem~erilerimize bilgilendirme c;al1~malan yapdmasm1 arz ederim." Konulu 

onerge komisyonumuzda ara~t1nlmas1 ve degerlendirilmesi sonucunda; 

<;ok boyutlu bir sorun olan uyu~turucu kullantmmm, saghk, ekonomik, sosyal, 

hukuki pek c;ok yans1malan olmakta ve toplumun sadece bir kesimini degil tamamm1 

etkilemektedir. Bu sebeple; Ulkemizde uyu~turucu ile milcadele c;ah~malan kurumlar 

aras1 i~ birligi ve c;ok payda~h c;ah~ma prensibiyle en list dilzeyde kararhlikla 

stirdilrtildtigil bilinmektedir. 

Saghk Bakanhg1, birc;ok kamu kurumu ve sivil toplum kurulu~lan uyu~turucu 

ile mUcadele etmekte ve bununla ilgi c;ah~malar yapmaktad1r. 

Belediyemiz ise Pursaklar Kaymakamhg1 btinyesinde yilrUtUlen Uyu~turucu ile 

Milcadele komisyonunda yer ald1g1 ve aktif bir ~ekilde c;ah~tig1, ilc;emizde uyu~turucu 

ile milcadele eden diger tlim kurum ve kurulu~lara da gerekli destegi saglad1g1 

bilinmektedir. 

Sonuc; olarak sivil toplum kurulu~lan ile beraber hem~ehrilerimize bilgilendirici 

c;ah~malar yap1lmasmm uygun olacag1 kanaatine vanlm1~tlr. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Sivil Toplum ve Halkla ili~kiler 

Komisyon Raporu okundu. Goril~Uldti. Kabulilne oy birligi ile karar verildi. 

~ 
ArifGOMOs 

Meclis 2. Ba~kan V. 

Murat OZKAN 

Katip 

Burak~ 
Katip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : l 78 
Karar Tarihi: 03.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kara rm Ozii : Saghkh Ya~arn Konusunda Ne Gibi Etkinlikler Di.izenlenmesi Hk. 

KARAR 

01 .06.2022 tarih ve Harun OZTORK, Hem~ehrilerimize "Saghklt Ya~am" 

Konusunda ne gibi etkinliklerin yapilabileceginin ara~ttnlmasm1 arz ederim." Konulu 

onerge komisyonumuzda incelenmesi ve ara~ttnlmas1 sonucunda; 

Saghk, insan ya~ammm stirdtirtilmesinde, ya~am kalitesinin ytikseltilmesinde ve 

korunmasmda ozel bir oneme sahiptir. Saghgm korunmas1 ve geli~tirilmesi ki~inin 
oncelikle kendi saghgma sahip 91kmas1 ve saghk bilincini geli~tirmesi ile mlimklin 

oldugu unutulmamahd1r. 

Saghkh ya~am i9in dikkat edilmesi gereken birka9 oneriler ise ~unlard1r; Dengeli 
beslenme, spor, alkol ve sigaradan uzak durma, dlizenli uyku, beyni aktif tutma, 
temizlik, stresten uzak durmakttr. 

Bu sebeple talep dogrultusunda diyetisyen ve spor hocalanm1z arac1hg1 ile diyet 

ve spor aktivitelerinin dtizenlenmesinin uygun olacag1 kanaatine vanlm1~t1r. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Sosyal i~ler Komisyon Raporu 

okundu. Gorti~illdli. Kabulline oy birligi ile karar verildi . 

ArifGOMOs 

Meclis 2. Ba~kan V. 

u~ 
MuratOZKAN 

Katip Katip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 179 
Karar Tarihi: 03.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozii: Aile i9i Siddet, Kad1na Siddet ve Hayvana Siddet Konusunda Etkinlik Dlizenlenmesi l-lk. 

KARAR 

01.06.2022 tarih ve Htiseyin KAPLAN, <;etin SARIKA YA, Omer EZERHAN, 
Bayram YVKSEL imzah; "il9emizde ya~ayan vatanda~lanm1za, belediyemizin sosyal 
sorumlulugu geregi aile i<;i ~iddet, kadma ~iddet, hayvanlara ~iddet gibi toplum 
huzurunu bozan olumsuz davram~lara yonelik bilin9 olu~turmak amac1yla bu konuda 
uzman ki~iler gorevlendirilerek seminer, konferans, egitim vb. etkinliklerin 
dtizenlenmesini arz ve talep ederiz." Konulu onerge komisyonumuzda incelenmesi ve 
ara~t1nlmas1 sonucunda; 

Aile i<;i ~iddet her ya~ta, toplumda, egitim dtizeyinde ve sosyoekonomik grupta 
meydana gelen yaygm bir problemdir. Bu problem birbirine bag1mh ya da bag1ms1z 
~ekilde aym ev i<;erinde var olur. Siddet ve ~iddetin yaratt1g1 korku normal aile 
fonksiyonlan tizerinde y1k1c1 etki yapar. Ev i<;erisinde ya~anan ~iddet ozellikle kadm1 
ve 9ocugu etkiler. Ev i<;i ~iddetle birlikte ya~ama; ttim aile tiyelerinde fiziksel ve 
emosyonel (akildan 9ok duygulara seslenen) hasara neden olur. 

Kadma yonelik ~iddet, bir9ok illkede oldugu gibi tilkemizde de gtincelligini 
koruyan bir sorun olmaya devam etmektedir. Kadmlara yonelik insan haklan ihlali ve 
kadmlara kar~1 9irkin kabul edilemez davram~ bi9imlerinden biri olan bu ~iddet, tilke 
genelinde milcadele edilmesi gereken oncelikli toplumsal sorumluluklar arasmda yer 
almaktad1r. 

Hayvanlara uygulamlan ~iddet veya hayvan istisman; kabul edilemez ~iddete 
sebep olan veya hayvanlara zarar veren davram~larm bir btitilntidilr. 

Belediyemizce yukanda zikredilen hususlarda konusunda uzman ki~iler 

tarafmdan seminer, konferans, egitim, vb. etkinliklerin btit9e imkanlan dahilinde 
yapilmas1 komisyonumuzca uygun gortilmil~ttir. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Sosyal i~ler Komisyon Raporu 

okundu. Gorti~tildil. Kabulline oy birligi ile karar verildi. 

ArifGOMOs 

Meclis 2. Ba~kan V. 

MuratOZKAN 

Ka.tip Ka.tip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 180 

Karar Tarihi: 03.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Karann Ozii: Personellerimize Sosyal Etkinlikler Oi.izenlenmesi Hk. 

KARAR 

01.06.2022 tarih ve Hilseyin KAPLAN, <;etin SARIKA YA, Omer EZERHAN, 

Bayram YlJKSEL imzah; "Belediyemiz bilnyesinde 9ah~an personellerimiz ivin, bilt9e 

imkanlan dahilinde belirli zamanlarda moral ve motivasyonlanm arttmnak amac1 ile 

sosyal etkinlikler dilzenlenmesi hususunu meclisimizin takdirine arz ederiz." Konulu 

onerge komisyonumuzda incelenmesi ve degerlendirilmesi sonucunda; 

Gezi, piknik, onemli gilnlerdeki kutlamalar, 9e~itli dallardaki spor milsabakalan 

gibi sosyal ortamlarm, her zaman insan ili~kilerini gil9lendirdigi, ozellikle aym i~ 

yerinde 9ah~anlar arasmdaki sevgi ve kayna~may1 artlrd1g1, i~ motivasyonunu 

gil9lendirdigi, 9ah~anlann bilyillqehirde ya~amanm belirli zorluklan kar~1smdaki 

milcadelelerinde moral oldugu, egitimimize ve hayat boyu ogrenmemize katk1 

saglad1g1, birlik ve beraberligi peki~tirdigi onemli bir ger9ektir. 

Bu fikirden hareketle; Belediyemiz bilnyesinde 9e~itli birimlerde 9ah~anlar 

arasmda, kendi istek ve kabiliyetleri dogrultusunda futbol, voleybol, basketbol, ko~u, 

masa tenisi, bilardo, satran9 vb. farkh dallarda tak1mlar olu~turularak, Belediye 

tesislerimizde spor milsabakalan yapdmasmm ve kazananlann imkanlar dogrultusunda 

kil9ilk hediyelerle 6dilllendirilmesinin ve bununla ilgili gerekli 9ah~malann ilgili 

birimlerimiz tarafmdan yapdmasmm faydah olacag1 kanaati olu~mu~tur. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Sosyal i~ler Komisyon Raporu 

okundu. Goril~illdil . Kabulilne oy birligi ile karar verildi. 

ArifGOMOs 

Meclis 2. Ba~kan V. 

MuratOZKAN 

Katip 
Burak~ 

Ka.tip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 181 
Karar Tarihi: 03.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozii: Bilinyli Oretici Nasd Olunmal1 Konulu Egitim Semineri Verilmesi Hk. 

KARAR 

01.06.2022 tarih ve Yasin YUKSEL imzah; "il9e sm1rlan1111z iverisinde 
tanmc1hk ve hayvanc1hk yapan hem~erilerimize, "bilin9li Uretici nasd olunmah" 
konusunda uzman ki~ilerce egitim semineri dlizenlenmesini arz ederim." Seklindeki 
onergenin komisyonumuzca incelenmesi ve ara~tmlmas1 sonucunda; 

Bilin9li tanmsal Uretimden beklenen faydanm saglanmas1 ekim - dikim, bak1111, 
besleme, koruma ve hasat gibi faaliyetlerin zamamnda yapilmasma baghd1r. Pazar 
degeri yliksek, bol verimli ve Ustlin kaliteli Urlin hasat etmek ivin tanmsal Uretim 
mutlaka bir takvim 9er9evesinde yapilmahdir. 

Hayvan yeti~tiriciligi tanmsal Uretimin aynlmaz bir par9as1d1r. (:Unkli hayvansal 
Uretim, bitkisel tanmdan el de edilen Urtinlerle yapdabilmektedir. Y ani hayvanc1hk 
tanmsal Uretimdeki entegrasyondur. Ulkemiz topraklannm daha verimli kullamlmas1 
ve Ttirk (:ift9isin refahmm artt1nlmas1 dogrudan hayvansal Uretimin arttinlmasma 
baghd1r. 

Hayvanc1hkta bliylikba~, kli9Ukba~ ve kanath hayvanlar olarak 
sm1fland1nlmaktad1r. 

Hayvanc1hk; ydda 365 glin, haftada 7 glin, glinde 24 saat emek istediginden 
oncelikle sevilerek yapdmas1 gereken bir i~ kolu olarak degerlendirilmelidir. Pazar 
imkanlan dogrultusunda karh bir i~letmecilik faaliyetinin yap1hp yapilamayacag1 9ok 
iyi ara~tmlmahd1r. Bir ba~ka ifadeyle i~letmenin kurulmas1 ve i~letilmesi halinde 
avantajh ve dezavantajh yonlerini ortaya koyacak fizibilite raporu haz1rlanmahd1r. 
Rapor dogrultusunda faaliyete ba~lamlmahd1r. 

Verim Uzerinde her zaman 9evre fakt6rlerinin, genetik fakt6rlerden 9ok daha 
fazla etkili oldugu unutulmamahdir (bir9ok ara~tlnc1 9evre etkisini % 70, genetik 
faktorlinli % 30 olarak hesaplamaktadir). 

Yukanda zikredilen konularm daha detayh bir ~ekilde hem~erilerimize 

anlatdmas1 ivin kUltlir merkezlerimizde uzman ki~ilerce seminer verilmesinin uygun 
olacag1 kanaatine vanlm1~t1r. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Tanm, Hayvanc1hk ve Orman 
Komisyon Raporu okundu. GorU~UldU. Kabulline oy birligi ile karar verildi. 

~ 
ArifGOMOs 

Meclis 2. Ba~kan V. 

jJQ 
MuratOZKAN 

Katip Katip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESI 

Ka rar No : 182 

Karar Tarihi: 04.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozti: Yaz Aylannda Ya~ltlanm1za Organizasyon Dlizenlem11esi Hk. 

KA RAR 

01 .06.2022 tarih ve Ramazan TANKULU imzah; "Yaz aylannda, ya~hlanm1zm 

ya~ama sevirn;:lerini artmc1, onlan bilyilk deger oldugunu hissettirecek piknik, gezi gibi 

organizasyonlarm belediyemiz imkanlan dahilinde yapilmasm1 arz ederim." Konulu 

onergenin incelemesi ve degerlendirilmesi sonucunda; 

Belediyemizin insan odakh sosyo-killtilrel belediyecilik anlay1~1 i<;:inde ya~hlara 

sundugu hizmetlerin marka degerine ula~tlg1 ve Dede-Torun Lokalleri ile ilk olmaya 
devam ettigi malumlanmzd1r. 

Ya~hlanm1za sunulacak hizmetleri bunlarla smirh olarak b1rakmak niyetinde 

olmayan belediyemiz piknik, gezi, vb. hizmetleri de ya~hlanrn1za sundugu 
b ilinmektedir. 

Ya~hlara hizrnet yakla~1rn1 bizirn ahlaki, insani ve inan9 boyutu olarak farkh 

gordilgilmilz bir aland1r. Kanuni olarak da hizmet sunurnunda ya~ l ilara ayncahk 

tamrnak gerekmektedir. 

Dolay1s1yla belediyemizin irnkanlar ol9lislinde ya~hlanrn1za ge9rni~ y1llarda 
oldugu gibi gezi, piknik, ziyaret organizasyonlannm dilzenlenmesinin uygun olacag1 

mlitalaa edilmektedir. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Ya~hlar ve Engelliler Kornisyon 
Raporu okundu. Gorli~illdil. Kabulilne oy birligi ile karar verildi. 

GLU 
Meclis 1. Ba~kan V. Katip Katip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 183 

Karar Tarihi: 04.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozii: Engelli Rampalanrnn Yaptlmas1 ve Akillil Sandalye $arj tstasyonu Yap1lmas1 Hk. 

KARAR 

01.06.2022 tarih ve HUseyin KAPLAN, (:etin SARIKA YA, Omer EZERHAN, 

Bayram YDKSEL imzah; "il9emiz sm1rlan iverisinde bulunan camilerimizde engelli 
rampas1 olmayanlann tespit edilerek, tamamlanmasma aynca elektrikli engelli arac1 

kullanan vatanda~lanm1zm ara9lanm ~arj edebilmeleri ivin uygun yerlerde ~arj 

istasyonu yap1lmas1 hususunu meclisimizin takdirlerine arz ederiz." Konulu onergenin 

ara~t1nlmas1 ve degerlendirilmesi sonucunda; 

Ya~h, engelli, gU9sUz ve dU~kUn kimselerin durumuna uygun ~ekilde hizmet 
sunulacag1 5393 Sayd1 Kanunun 14. Maddesinde hUkme baglanm1~tlr. 

Engelli olmanm bir tercih olmad1g1 bilinci ile hareket eden belediyemiz 

"Engelsiz Pursaklar" anlay1~1 ile engelli 9ocuklanm1z evlerinden ahmp okullanna, 
hasta olanlan ise hastanelere gotilrmektedir. 

Aynca hizmete avdan Engelli Koordinasyon Merkezimizde tilm engelli 

hem~erilerimize ve ailelerine gerekli hizmet ve destek de saglanmaktad1r. 

Akillil sandalye kullanan vatanda~lanm1zm da evlerinden 91ktiklannda tekrar 

eve donme endi~esi ya~amadan gonill rahathg1 ile d1~anda vakitlerini ge9irebilmeleri 

i9in il9emizdeki belirlenecek olan meydanlara imkanlar ol9UsUnde ~arj istasyonlan 

kurulmas1 ile ilgili ve kamu kurum ve kurulu~lan, camii, banka, poliklinik, hastane, 

market, vb. yerlere engelli rampas1 yaptlmas1 konusunda belediyemizce 9ah~ma 
yapdd1g1 bilinmektedir. 

ilgili MUdUrlUklerce gerekli 9ah~malar yap1larak var ise eksikliklerin 
giderilmesinin uygun olacag1 kanaatine vanlm1~t1r. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu Ya~hlar ve Engelliler Komisyon 

Raporu okundu. GorU~UldU. KabulUne oy birligi ile karar verildi. 

MuratOZKAN 

Katip Katip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 184 

Karar Tarihi: 05 .07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozii: 95548 Ada 1 Parsel Nolu Ta~mmaz Hk. 

KARAR 

Emlak ve istimlak Mildilrlilgilniln 04.07.2022 tarih ve 26556 say1h yazmda " 

Miilkiyeti Maliye Hazinesine ait Pursaklar 95548 ada 1 parsel no.lu ta~mmaz 

23.02.2022 tarihinde ~evre ve Sehircilik Bakanhg1 ile trampa edilerek Belediye 

Ba~kanhg1m1zm miilkiyetine gec;mi~ olup, soz konusu ta~mmazm ilzerinde bulunan 

yap1 ve mil~temilatlann yap1sal omrilnil tamamlamas1, herhangi bir olumsuz olaya 

neden olmamas1, parseldeki yapmm ta~mmazm kullamm verimini dil~ilrmesi ve soz 

konusu parselin Belediye Ba~kanhgun1zm c;ah~malannda daha etkin olarak 

kullamlabilmesi amac1yla ta~mmaz ilzerinde bulunan bina, mil~temilat vb. yapilann 

y1kilmas1 konusunda karar almmak ilzere Makamm1zca da uygun gorillmesi halinde 
yaz1m1zm Belediye Meclisine havalesini OLUR'lanmza arz ederim." Konulu yaz1 

okundu. Goril~iildil. Geldigi ~ekliyle kabulilne oy birligi ile karar verildi. 

GLU MuratOZKAN 

Ka tip 

Burak KO-;] 
Katip 



T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

PU RSA KLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 185 
Karar Tarihi: 05.07.2022 
Kararm Ozii: Ek Kredi Talebi Hk. 

KARAR 

Etilt Proje Mtidtirltigtintin 04.07.2022 tarih ve 26584 say1h yazmda "08.04.2020 

tarih ve E.450 say1h Mtidtirltigtimtiztin yaz1smda Pursaklar ilc;emizin h1zh geli~mesi 

nedeniyle ya~anan ntifus art1~mdan dolay1 ihtiyac; duyulan kapah pazar ic;in mtilkiyeti 

Belediyemize ait olan, Mimar Sinan Mahallesinde yer alan 95556 ada 2 parsel tizerinde 

Kapah Pazar Binas1 yapilmas1 devam etmektedir. Pursaklar Belediye Meclisinin 

13.04.2020 tarih 83 nolu Meclis Karannda 15.000.000,00(+KDV) TL kredi ba~vurusu 

ic;in karar verilmi~tir. iller Bankasma yapilan ba~vuruda Belediye Ba~kanhg1m1za 

25.08.2020 tarihli E.29166 say1h yaz1da 5.000.000,00 TL kredi kullamlmas1 izin 

verilmi~tir. Aynca Ba~kanhk Makammm 17.06.2021 tarihli 7691 say1h Oluru ile 

12.000.000,00 TL ek kredi kullamlm1~tir. 

Mtidtirltigtimtiz tarafmdan ihalesi yapilan ve yap1m1 devam etmekte olan soz 

konusu i~ ic;in 02.11.2020 tarihinde 12.449.000,00.-TL. sozle~me imzaland1g1 

malumunuzdur. iller Bankasi tarafmdan Belediyemize tahsis edilen 17.000.000,00.

TL. krediden 845.658.13.-TL. kalm1~tlr. Sozle~me Bedeli, KDV ve Fiyat Fark1 

dti~tintildtigtinde btitc;emizin yetersiz oldugundan dolay1 y1llara sari i~ ic;in 

10.000.000,00.-TL. Ek Kredi ihtiyac1 dogmu~tur. Makamm1zca uygun gortilmesi 

halinde gerekli kredinin iller Bankasmdan almmas1 ve Ba~kanhk Makamma yetki 

verilmesini OLUR'lanmza arz ederim." Konulu yaz1 okundu. Gorti~i.ildti. iYi Parti 

Grubu Htiseyin KAPLAN, Omer EZERHAN ve <;etin SARIKA YA'nm red oyuna 

kar~1hk geldigi ~ekliyle kabuli.ine Oy <;oklugu ile karar verildi. 

Meclis 1. Ba~kan V. 

MuratOZKAN 

Katip 
BurakK~ 

Katip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 186 
Karar Tarihi: 05 .07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozti: Uygulama Imar Planlannda Metre Cinsinden Belirtilen Kat Yilksekliklerinin 
Degi~tirilmesi Hk. 

KARAR 

Belediye Meclis Uyemiz, Burak KOCA tarafmdan Pursaklar Belediyesi Meclis 

Ba~kanhgma verilen 01.06.2022 tarih ve 8 nolu onerge ile; Belediyemiz mlicavir alan sm1rlan 

i<;erisinde 9e~itli mahallelerimizde yaptlan uygulama imar plan 9ah~malan neticesinde baz1 

bolgelerde kat ylikseklikleri kat adedi olarak belirtilmi~ olmasma ragmen baz1 bolgelerde ise 

kat ylikseklikleri metre cinsinden belirtildigi bu durum uygulamada planlann kendi i<;erisinde 

ve birbirleri i9erisinde s1kmt1lan dogurdugu gibi yaptla~ma a~amasmda da s1kmttlar ve 

magduriyetler olu~tugu, planh alanlar imar yonetmeligi 28 .maddede de yaptlann 

yliksekliklerin metre cinsinde yap1labilecegi maksimum ve minimum ylikseklikleri 

belirtildigi, belirtilen ylikseklikler, yapmm kullam~ amac1 ve imalat bi9imine gore dahi 

degi~ik ylikseklikleri i<;erdigi belirtilmi~tir . Bu hali ile kata ili~kin hususlar ilgili belediyelerce 

imar planmda kat yilksekligi adet cinsinden belirtilen tlim yerlerde herhangi bir tereddiltte ce 

s1kmttya mahal vermeyecek ~ekilde s1kmtls1z olarak uyguland1g1, bununla birlikte metre 

cinsinde belirtilen kat yliksekliklerinde ise mevzuata yaptlann kullamm amac1 ve imal ~ekli 

dahi yapmm yliksekliginin farkh olabilecegi hlikmli oldugundan dolay1 zaman zaman 

s1kmttlar 91kttg1, bu sebepler ile planh alanlar imar yonetmeliginde belirtilen kat yliksekligi 

ile mevcut uygulama imar planlannda belirtilen metre cinsinden kat yilksekligi arasmda 

ta~mmaz sahipleri aleyhine de farkhhklar olu~tugu belirtilmektedir. Yapda~malardaki 

kar~1hg1 onlemek adma, gerek arsa sahipleri aleyhine olan bu uygulamadan donlilmesi adma 

ve gerekse de mevzuat ile uygulama imar planlannm birlikte uygulanmas1 adma ~imdiye 

kadar belediyemizce veya kapattlarak belediyemize baglanan belde belediyelerince yaptlan 

tlim ( etap olarak yaptlanlar da dahil olmak lizere) uygulama imar planlannda kat yilksekligi 

metre (h:6 .50m) cinsinden belirtilen tlim yerlerin kat yilksekliklerinin adet (h:2kat) cinsinden 

belirtilmesinin daha uygun olacag1 dil~lincesi ile onerge verildigi il9emiz sm1rlan i9erisinde 

mevcut uygulama imar planlarmda baz1 bolgelerde kat yilkseklikleri kat adedi olarak 

belirtilmi~ olmasma ragmen baz1 bolgelerde metre cinsinden belirtildigi, belirtilen 

yliksekliklerin yapmm kullam~ amac1 ve imalat bi9imine gore farkhla~abildigi, bu durumun 

uygulamadaki planlann kendi i9erisinde ve birbirleri arasmda s1kmttlan dogurdugu ve 

magduriyetlere sebep oldugu, bu nedenle planh alanlar imar yoneligindeki ko~ullar 

9er9evesinde belirtilen yliksekliklere gore uygulama yapdabilecegi, bu nedenle metre 

cinsinden belirtilen deg~ kat yUksckligi >eklinde belirtilmesinin ~nektedir. 

Sayfa l I 2 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Konu hakkmda yapdan inceleme de Pursaklar il9esi genelinde ytirtirltikte olan imar 

planlannda Ko nut, Ti caret, Ticaret+Konut vb. kullamm alanlannda T AKS, KAKS verilerek 

yapila~ma ko~ulu belirlenmi~ parseller d1~111da Emsal verilerek bina ytiksekligi tanunlamrn~ 

parseller bulundugu, bina ytiksekligi serbest olarak belirlenmi~ olanlar alanlarda 7221 saytl1 

kanun ile 3194 say1h imar kanununda yapilan dilzenleme sonrasmda dilzenleme yaptld1g1 ve 

genel olarak kat adedi belirlendigi, baz1 kullammlarda ise metre cinsinden yilksekliklerin 

belirlenmi~ oldugu tespit edilmi~tir. Yap1 yilksekliklerinin ve bina is; yilksekliklerinin yapmm 

kullam~ amac1 ve imalat bi9imine gore farkhla~abilecegi , arazi yap1s1 ve kotland1rma 

ko~ullanna gore uygulanmas111111 daha nitelikli ve estetik bir kentle~me ortammm 

saglanmasma katk1da bulunacag1, bu nedenle imar planlannda yaptla~ma ko~ullannda metre 

cinsinden belirtilen yilkseklerin kat adedi belirtilecek ~ekilde dilzenlenmesine yonelik imar 

Ve Sehircilik Mildilrlilgilnce gerekli teknik ve hukuki ara~t1rman111 ve 9ah~malarm 

yaptlmasma milteakip degerlendirilmesinin uygun oldugu degerlendirilmi~tir. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu imar ve Baymd1rhk Komisyon Raporu 

okundu. Gorti~tildil . Kabultine oy birligi ile karar verildi. 

Ka.tip 
urakKO~ 

Katip CA / 

Sayfa 2 I 2 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 187 

Karar Tarihi: 05.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozii: Uygulama imar Planlannda 140 m2 Olan Ortalama Daire Bilyilklligil Sartmm 
Kaldmlmas1 ve l+l ve 2+1 Daire Yaptlmas1 Hk. 

KARAR 

Belediye Meclis Uyemiz, izzet Yaman tarafmdan Pursaklar Belediyesi 

Meclis Ba~kanhgma verilen 01.06.2022 tarih ve 10 nolu onerge ile il9emiz sm1rlan 

i<;erisinde bulunan emsali parsellerde l 40m2 daire sm1rlamas1 oldugundan 1 + 1, 2 + 1 

daireler yapilamad1g1, glincel maliyetler goz onlinde bulunduruldugunda 4 + 1 daire 

fiyatlannm vatanda~m ahm gliclinlin 9ok listlinde kald1g1 i<;in daha dli~lik fiyat ve 

metrekareli konutlara ihtiya9 hasil oldugu, hem~erilerimizin daha dli~lik metre kareli 

ve uygun blit9eli konutlara ula~mas1 aynca il9emizin daha h1zh kalkmmas1 ve 
nlifusunun art1nlmas1, yap1la~mayan bolgelerinde degerlenmesi i<;in il9emizde 

yapda~mas1 az olan bolgelerde (ornegin Pursaklar 3 .etap) 1 + 1 ve 2 + 1 konutlann 
yapilmasmm onli a<;1lmas1 talep edilmektedir. 

Konu hakkmda yapilan incelemede il9emiz sm1rlan i<;erisinde yer alan imar 

planlannm bir boliimlinde daire biiyilkliigli ~art1 getirildigi, bir bolilmlinde bag1ms1z 

bolilm say1s1 belirlendigi, bir bolilmlinde ise T AKS, KAKS, emsal ve Ylikseklik 

bilgilerinin belirlendigi bunun d1~mda daire bliylikliigli veya bag1ms1z boliim say1sma 

yonelik herhangi bir tespit i<;ermedigi tespit edilmi~tir. Ancak ortalama daire 

biiylikliigli belirlenen yerlerde il9emizin geli~imine katk1 verecek kapsamh projelerin 

olmas1 hedeflenerek dlizenleme yapild1g1, aynca plan nlifus kapasitelerinin bu 

hesaplara gore belirlendigi, bag1ms1z boliim say1smm artmas1 durumunda sosyal donatt 

alanlanna ihtiya9 duyulacagt goz onlinde bulunduruldugunda konunun detayh bir 

~ekilde ara~tlnlarak karar verilmesinin uygun olacag1, bu nedenle ertelenmesinin 

uygun oldugu degerlendirilmi~tir. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu imar ve Baymd1rhk Komisyon 

undu. Gorli lildli. Kabuliine oy birligi ile karar verildi . 

Meral~~ 

Meclis 1. Ba~kan V. 

MuratOZKAN 

Ka tip 

urakK::-; 
Katip 



PU RSA KLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 188 

Karar Tarihi: 05.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozii: Uygulama imar Planlannda 140 m2 Olan Ortalama Daire Bilyilklilgil Sartmm 
Kaldmlmas1 Hk. 

KARAR 

Belediye Meclis Uyelerimiz, Hliseyin KAPLAN, <;etin SARIKA YA ve Omer 

EZARHAN tarafmdan Pursaklar Belediyesi Meclis Ba~kanhgma verilen 01.06.2022 

tarih ve 12 nolu onerge ile il9emizin s1mrlannda imar planlannm baz1 etaplannda 

bulunan, ortalama daire bliyliklligli 140 m2 ~artmm, in~aat maliyetlerindeki fahi~ 

art1~lann bir sonucu olarak, bolgemizde daha makul fiyatlarda konut liretilebilmesinin 

oni.inde, bi.iyi.ik bir engele donli~ti.igli belirtildigi, bahsi ge9en plan notunun ilgili imar 

planlanndan kald1nlmas1 amac1 ile gerekli teknik 9ah~manm imar ve Sehircilik 

Mi.idi.irli.igli tarafmdan yapdmas1 talep edilmektedir. 

Konu hakkmda yapilan incelemede il9emiz sm1rlan i9erisinde yer alan imar 

planlarmm bir bollimi.inde daire bi.iyi.ikli.igil ~artl getirildigi, bir bollimlinde bag1ms1z 

bollim say1s1 belirlendigi, bir bollimlinde ise T AKS, KAKS, emsal ve Yi.ikseklik 

bilgilerinin belirlendigi bunun d1~mda daire bliyi.iklligli veya bag1ms1z bollim say1sma 

yonelik herhangi bir tespit i9ermedigi tespit edilmi~tir. Ancak ortalama daire 

bi.iyi.iklligi.i belirlenen yerlerde il9emizin geli~imine katk1 verecek kapsamh projelerin 

olmas1 hedeflenerek dlizenleme yapdd1g1, aynca plan nlifus kapasitelerinin bu 

hesaplara gore belirlendigi, bag1ms1z bollim say1smm artmas1 durumunda sosyal donat1 

alanlarma ihtiya9 duyulacag1 goz onlinde bulunduruldugunda konunun detayh bir 

~ekilde ara~t1nlarak karar verilmesinin uygun olacag1, bu nedenle ertelenmesinin 

uygun oldugu degerlendirilmi~tir. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu imar ve Baymd1rhk Komisyon 

Raporu okundu. Gorli~i.ildi.i. Kabulline oy birligi ile karar verildi. 

Mer 

Meclis 1. Ba~kan V. 

MuratOZKAN 

Katip 

urakK~ 
Kati~vvn. J 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 189 

Karar Tarihi: 05.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozii: 95597 Ada Kuzeyinde Yer Alan Park Alanmda Trafo Yeri Aynlmas1 Hk. 

KARAR 

Pursaklar Mimar Sinan 95597 Ada Kuzeyinde Yer Alan Park Alanmda Trafo 

Yeri Aynlmasma Yonelik 1/1000 Ol9ekli Uygulama imar Plam Deg;i~ikligi konulu 
teklif dosyas1 incelendi. 

Konu hakkmda yaptlan incelemede, Ba~kent Elektrik Dag1tlm A.$. 'nin 

01.03.2022 tarih ve BE.OUT.301.2022-1084 say1h yaz1s1 ile Pursaklar il9esi Mimar 

Sinan Mahallesi ve 9evresinin enerji ihtiyacm1 kar~tlamas1 amac1yla 1 adet trafo yerine 

ihtiya9 duyuldugu belirtilerek, 95597 ada kuzeyinde yer alan park alanmda 3194 say1h 

imar kanununun ilgili maddesi geregince trafo yeri aynlmas1 talep edildigi, 

imar ve Sehircilik Mtidtirltigtince yaptlan inceleme ve ara~tirma sonucu, Yaptlan 

inceleme ve ara~tlrma sonucu, enerji ihtiyac1m kar~tlamas1 i9in ihtiya9 duyulan bir adet 
trafo alanmm Mimar Sinan Mahallesi sm1rlan i9erisinde kald1g1, Ankara Bilytik~ehir 

Belediye Meclisinin 12.03.2014 tarih ve 423 say1h karanyla onaylanan Pursaklar 2. 

Etap 3 .Bolge Revizyon imar Plam kapsammda oldugu, soz konusu alamn mevcut 

onayh uygulama imar planmda "Park Alam" kullammmda oldugu ve 95597 nolu 

adanm kuzeyinde bulunan park alanmm toplam ytiz 6l9iimtintin yakla~1k 13018 m2 

oldugu, batlsmda Pursaklar Belediyesi Ek Hizmet Binas1, kuzeyinde ise Ke9ioren il9esi 

sm1rlan bulundugu tespit edildigi, 

imar ve Sehircilik Mtidtirltigti, Park ve Bah9eler Mtidtirltigti ve Fen i~leri 

Mtidtirltigti teknik elemanlan ile birlikte arazide yaptlan inceleme ve degerlendirme 

neticesinde talep edilen yerin park diizenlemesinin hentiz yaptlmad1g1, kuzeyinde veya 

25 metrelik yola cepheli boltimtintin d1~mda herhangi bir yolu olmad1g1, bununla 

birlikte talep edilen yerin parkm orta noktalannda oldugu, bu alamn parkm peyzaj 

tasanmmda etkin ve verimli kullamm1 a91smdan uygun olmayacag1, bu nedenle trafo 

yerinin aym parkm kuzey dogusundaki ba~lang19 boliimtinde ve 25 metrelik yoldan 

metre i9eride tesis edilmek ~art1 ile uygun olabilecegi, 

imar ve Sehircilik Mtidtirltigtince uygulama imar plam degi~ikligi 9ah~mas1 ile 

Pursaklar Mimar Sinan Mahallesi 95597 nolu adanm kuzeyinde yer alan park alam 

i9erisinde, park alanmm kuzeydogusunda, 25 metre geni~ligindeki ta~1t yolundan 1 Om. 

parkm kuzeyindeki smirdan en az 5metre 9ekme mesafesi b1raktlarak talep edilen 50 

m" lik alan, Teknik A;ty\~pt Alam (TRAFO) olarak ~ 

\)>"\ Sayfa 1 I 2 



T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

PU RSA KLAR 
BELEDiYESi 

Plan teklifi i.izerinde; 

"-Yi.iri.irli.ikteki imar plam plan notlan hi.iki.imleri ge9erlidir. 

-Plan notlannda belirtilmeyen hususlarda Ankara Bi.iyi.ik~ehir Belediyesi imar 

Yonetmeligi hi.iki.imleri ge9erlidir. 

-Trafo binasmm etrafi en az 1 m mesafe b1rakilarak koruyucu tel 9it ile 

9evrilecektir. 

-<;evre Gi.ivenligi ENERJiSA BEDAS Genel Mi.idi.irli.igi.i tarafmdan 

saglanacaktlr. 

-Trafo yeri kiralama/ kamula~tlrma bedeli ENERJiSA BEDAS Genel 

Mtidi.irli.igi.i tarafmdan odenecektir." ~eklinde 5 adet plan notu belirlendigi hususlan 

tespit edilmi~tir. 

Pursaklar Mimar Sinan Mahallesi 95597 ada kuzeyinde yer alan park alanmda 

50 m2 'lik trafo yerinin aynlmasma yonelik olarak Ba~kent Elektrik Dag1tlm A.S. 

tarafmdan teklif edilen ve Mi.idi.irli.igi.imi.izce haz1rlanan 111000 Ol9ekli Uygulama imar 

Plam Degi~ikliginin kabuli.i Komisyonumuzca uygun gori.ilmi.i~ti.ir. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu imar ve Baymd1rl1k Komisyon 

Raporu okundu. Gori.i~i.ildi.i. Kabuli.ine oy birligi ile karar verildi. 

Meclis 1. Ba~kan V. 

MuratOZKAN 

Katip 

Sayfa 2 / 2 

Katip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 190 
Karar Tarihi: 05.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kararm Ozii: 95258 Ada Kuzeyinde Yer Alan Park Alanmda Trafo Yeri Aynlmas1 Hk. 

KARAR 

Pursaklar Mimar Sinan 95258 Ada 1 Parsel Kuzeyinde Yer Alan Park Alanmda 

Trafo Yeri Aynlmasma Yonelik 111000 Ol9ekli Uygulama imar Plam Degi~ikligi 
konulu teklif dosyas1 incelendi. 

Konu hakkmda yapilan incelemede, Ba~kent Elektrik Dag1tlm A.$ .'nin 
04.04.2022 tarih ve BE.OUT.301.2022-1535 say1h yaz1s1 ile Pursaklar il9esi Mimar 

Sinan Mahallesi ve 9evresinin enerji ihtiyacm1 kar~ilamas1 amac1yla 1 adet trafo yerine 
ihtiya9 duyuldugu belirtilerek, 95258 ada 1 parsel kuzeyinde yer alan park alanmda 
3194 say1h imar kanununun ilgili maddesi geregince trafo yeri aynlmas1 talep edildigi, 

imar ve Sehircilik Mildilrlilgilnce yap1lan inceleme ve ara~tlrma sonucu, enerji 
ihtiyac1m kar~ilamas1 i9in ihtiya9 duyulan bir adet trafo alanmm Merkez Mahallesi 
sm1rlan i9erisinde kald1g1, Ankara Bilyilk~ehir Belediye Meclisinin 12.06.2008 tarih 
ve 1576 say1h karanyla onaylanan Pursaklar 1. Etap Uygulama imar Plam kapsammda 
oldugu, soz konusu alanm mevcut onayh uygulama imar plamnda "Park Alam" 
kullammmda oldugu ve 95258 nolu ada 1 parselin kuzeyinde bulunan park alanmm 
toplam yilz 6l9ilmilniln yakla~1k 11137 m2 oldugu, parkm kuzeyinde ve bat1smda 12 

metrelik ta~1t yolu glineyinde 7 metrelik yaya yolu, dogusunda 10 metrelik ta~1t yolu 
planh oldugunun tespit edildigi, imar ve Sehircilik Mlidilrlilgli, Park ve Bah9eler 
Mlidilrlligil ve Fen i~leri Mildlirlligil teknik elemanlan ile birlikte arazide yap1lan 
inceleme ve degerlendirme neticesinde talep edilen yer ilzerinde mevcutta trafo 

yap1smm tesis edilmi~ oldugu ve park dilzenlemesinin de yapilm1~ oldugunun tespit 
edildigi, soz konusu talebin mevcut trafo tesisinin yenilenmesine yonelik oldugu 

dil~linlildilglinden mevcut park dtizenlenmesine zarar vermemek ~art1yla uygun 
olabilecegi degerlendirilerek imar plam degi~ikligi teklifi haz1rland1g1, imar ve 

Sehircilik Mildilrlilgilnce haz1rlanan uygulama imar plam degi~ikligi 9ah~mas1 ile 
Pursaklar Merkez Mahallesi 95258 nolu adanm kuzeyinde yer alan park alam 

i9erisinde, 9.30 m ve 8.5 m. 6l9illerinde Teknik Altyap1 Alam (TRAFO) olarak 

dilzenlendigi, 

Sayfa 1I2 



T.C. 

PU RSA KLAR 
BELEDiYESi 

PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Plan teklifi iizerinde; 

"-Yilriirlilkteki imar plam plan notlan hiikiimleri ge9erlidir. 

-Plan notlannda belirtilmeyen hususlarda Ankara Biiyiik~ehir Belediyesi imar 
Yonetmeligi hiikiimleri ge9erlidir. 

-Trafo binasmm etrafi en az 1 m mesafe b1rakilarak koruyucu tel 9it ile 
9evrilecektir. 

-<;evre Giivenligi ENERJiSA BEDAS Genel Miidiirliigil tarafmdan 
saglanacaktir. 

-Trafo yeri kiralama/ kamula~tlrma bedeli ENERJiSA BEDAS Genel 
Miidiirliigil tarafmdan odenecektir." ~eklinde 5 adet plan notu belirlendigi hususlan 
tespit edilmi~tir. 

Pursaklar Mimar Sinan 95258 Ada 1 Parsel Kuzeyinde Yer Alan Park Alanmda 
halihazirda zeminde tesisli bulunanm alanm "Teknik Altyap1 Alam (TRAFO)" olarak 
i~lenmesine yonelik olarak Ba~kent Elektrik Dag1hm A.S. tarafmdan teklif edilen ve 
Miidiirliigilmiizce haz1rlanan 111000 Ol9ekli Uygulama imar Plam Degi~ikliginin 
kabulil Komisyonumuzca uygun gorillmii~tilr. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. Konulu imar ve Baymdirhk Komisyon 
Raporu okundu. Gorii~illdii . Kabulilne oy birligi ile karar verildi. 

Katip Katip 

Sayfa 2 I 2 



PURSAKLAR 
BELEDiYESI 

Karar No : 191 
Kara r Tarihi: 05.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

Kara rm Ozii: Nezaket Okulu Dcretleri Hk. 

KA RA R 

Mali Hizmetler Mi.idi.irli.igi.ini.in 29.06.2022 tarih ve 26308 sayrh yazrlannda; 

i~letme ve i~tirakler Mi.idi.irli.igi.ini.in 2022-2023 egitim yrlmda Belediyemiz tarafmdan 

ac;rlan Tam Giln Nezaket Okulu (KRES) ic;in ogrencilerden ayhk 900 TL, Nezaket 
Okullan ic;in ise l.Donem 455 TL, 2. Donem 455 TL olmak i.izere toplam bir egitim 

y1h ic;in 910 TL i.icret almmas1 ve Tam Giln Nezaket Okulu (KRES) ic;in; 

Sehitlerimizin 1. derece yakmlan, Gazilerimiz ve 1.derece yakmlarmdan i.icret 

almmamas1, aym aileden 1. c;ocuk ic;in tam i.icret 2. ve daha fazla c;ocuk ic;in o/o25 

indirim, Tebessi.im <;ar~1m1zdan yard1m alan ailelerin c;ocuklarma %25 indirim, anne 

baba karde~ veya kendisi engelli olanlara o/o25 indirim yaprlmas1, Nezaket 
Okullan ic;in; Sehitlerimizin 1. derece yakmlan, Gazilerimiz ve 1. derece 

yakmlarmdan i.icret almmamas1, aym aileden 1.c;ocuk ic;in tam i.icret 2. ve daha fazla 

c;ocuk ic;in %25 indirim, Tebessi.im <;ar~1m1zdan yardun alan ailelerin c;ocuklanna % 7 5 

indirim, anne baba karde~ veya kendisi engelli olanlara %25 indirim yapilmas1 ve 

Nezaket Okuluna gelen Down Sendromlu ogrencilerden i.icret almmamas1 ve bahse 

konu ti.im indirimlerden ilgili belge ibraz1 ile sadece birinin uygulanmasmm 

planlandrgmm talep edildigi; Konulu yazmm komisyonumuzda incelenmesi, 

ara~tinlmas1 ve degerlendirilmesi sonucu; 

2464 sayrh Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 say1h Belediye Kanunu 

hi.iki.imlerine gore Nezaket Okulu i.icretlerinin i~letme ve i~tirakler Mi.idilrli.igilniln 

yukanda teklif ettigi ~ekliyle uygulanmas1 yoni.inde belediyemiz bi.itc;e yap1s1, i~ ve 

hizmet programlan ic;in uygun oldugu kanaatiyle raporumuzu Meclisin takdirine arz 

ederim. Konulu Plan ve Bi.itc;e Komisyon Raporu okundu. Gori.i~i.ildi.i. Kabuli.ine oy 

Mera 

Meclis 1. Ba~kan V. 

MuratOZKAN 

Katip Ka.tip 



PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 192 
Karar Tarihi: 05.07.2022 

T.C. 
PURSAKLAR BE LED iYE MECLiSi 

Kararm Ozii: Milrlilkler Aras1 Odenek Aktanm1 Hk. 

KARAR 

Mali Hizmetler Mildilrlilgilniln 04.07.2022 tarih ve 26621 say1h yaztlannda; 

Belediyemiz 2022 Mali Y1h bi.itc;esinde baz1 Mildi.irli.iklerimizin odeneklerindeki 

yetersizlikten dolay1 ekli listede belirtilen Mildi.irli.ikler arasmda aktanm yaptlmas1 

gerekmektedir. 

Makamlanmzca da uygun gorilldi.igil takdirde, 5393 say1h Belediye Kanunu'nun 

18. maddesine istinaden odenek aktarma i~leminin yapilabilmesi ic;in yaz11n1zm 

Belediye Meclisine havalesini OLUR'lanmza arz ederim; Konulu yazmm 

komisyonumuzda incelenmesi, ara~t1nlmas1 ve degerlendirilmesi sonucu; 

5393 say1h Belediye Kanunu'nun 18. maddesine istinaden, 2022 Mali Y1h 

biltc;esinde baz1 Mildiirliiklerin odeneklerindeki yetersizlikten dolay1 komisyonu 

raporumuz ekindeki listede belirtilen Miidiirlilkler arasmda aktanm yaptlmasmm 

uygun olacag1 kanaatine vanlm1~ttr. 

Meclisin takdirine arz ederim. Konulu Plan ve Biltc;e Komisyon Raporu okundu. 

Goril~illdi.i. Kabuliine oy birligi ile karar verildi. 

Mer 

Meclis 1. Ba~kan V. 

uratOZKAN 

Ka tip Ka tip 



ODENEK ALINACAK MUDURLUKLER ODENEK AKTARILACAK MUDURLUKLER 

A<,;:IKLAMA TUT ARI GENEL TOPLAM A<,;:IKLAMA TUT ARI GENEL TOPLAM 

OZEL KALEM M0D0RL0G0 170.000,00 

K0LT0R i5LERi M0D0RL0G0 280.000,00 

BiLGi i5LEM MOOORLOGO 130.000,00 

YAZI i5LERi M0D0RL0G0 1.100.000,00 

BASIN YAYIN M0D0RL0G0 150.000,00 

FEN i5LERi MOOORLOGO 320.000,00 

ETOT PROJE M0D0RL0G0 22.000.000,00 22.000.000,00 iMAR VE 5EHiRCiLiK MODORLOGO 1.100.000,00 22.000.000,00 

ZABITA M0D0RL0G0 850.000,00 

<,;:EVRE KORUMA VE KONTROL M0D0RL0G0 300.000,00 

HUKUK i5LERi M0D0RL0G0 100.000,00 

i5LETME VE i5TiRAKLER MODORLOGO 450.000,00 

HALKLA iLi5KiLER M0D0RL0G0 250.000,00 

PARK VE BAH<,;:ELER M0D0RL0G0 300.000,00 

DESTEK HiZMETLERi M0D0RL0G0 16.500.000,00 

~~ Jt )L 



T.C. 
PURSAKLAR BELEDiYE MECLiSi 

PURSAKLAR 
BELEDiYESi 

Karar No : 193 
Kara r Tarihi: 05.07.2022 
Kararm Ozii: Ek Odenek Hk. 

KA RAR 

Belediyemizin 2022 Mali Y1h Btit9esi 346.000.000,00 TL olarak belirlenmi~ 
olup, ytlsonu itibari ile odeneklerin yeterli gelmeyeceginin anla~1lmasmdan dolay1 
Mali Hizmetler Mtidlirlligti ek odenek ihtiyac1 oldugunu tespit etmi~ ve 04.07.2022 
tarih ve 26645 say1h Ba~kanhk Oluruyla ek odenek konusu Belediye Meclisimizde 
gorti~tilmek tizere Komisyonumuza gelmi~tir. 

Mahalli idareler Btit<;e ve Muhasebe Yonetmeliginin ek odenek ile ilgili 
37.maddesine istinaden Belediyemizin sunmu~ oldugu hizmetlerde herhangi bir 
aksakhk ya~anmamas1 i9in Ba~kanhk Olurunun ekinde yer alan ek odenegin teklif 
edildigi ~ekliyle uygun oldugu kanaatiyle ek odenek raporumuzu Ylice Meclisin 
takdirine arz ederim." Konulu Plan ve Btit<;e Komisyon Raporu okundu. Gorti~tildli. 
iYi Parti Grubu Htiseyin KAPLAN, Omer EZERHAN ve <;etin SARJKA YA'nm red 
oyuna kar~1hk Oy <;oklugu ile karar verildi. 

Mera Burak~ 
Meclis 1. Ba~kan V. Katip Katip 



TALEP EDiLEN ODENEK 

A<;:IKLAMA TUTARI (TL) 

FEN i$LERi M0D0RL0G0 15.000.000,00 

TEMiZLiK i$LERi MUDURLOGO 3.000.000,00 

i$LETME i$TiRAKLER MUDURLOGO 1.000.000,00 

PARK VE BAH<;:ELER M0D0RL0G0 47.000.000,00 

KULTUR i$LERi MUDURLOGO 8.000.000,00 

BiLGi i$LEM MODORLOGO 1.000.000,00 

PURSAKLAR BELEDiYE BA~KANLIGI 

2022 MALi YIU EK ODENEK TALEBi 

GENEL TOPLAM (TL) A<;:IKLAMA 

75.000.000,00 EK ODEN EK 

~ :J-

EK ODENEK 

GELiR KAYNAGI 

Hi BE 

ARSA SATl$1 

BOR<;:LANMA 

Mehm 
Mali Hiz 

GENEL TOPLAM (TL) 

30.000.000,00 

30.000.000,00 

15.000.000,00 
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