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İLAN 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

                   

    Belediye Meclisinin 06.08.2021 Tarihinde Cuma günü Saat:21:00 ve 22:15’te Belediye Meclis 

Salonunda yapmış olduğu Ağustos ayı olağan Meclis Toplantısında alınan Karar Özetleri aşağıya 

çıkarılmış olup,5393 Sayılı Belediye Kanununun 23.Maddesi gereğince Sayın halkımıza duyurulur. 

                                                                                       11.08.2021 

 

  Mustafa GÜLER 

                                                                                                                                   Belediye Başkanı 

 

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :  

  

1- Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.08.2021 Tarih ve 297 Sayılı yazısında bahsi geçen Belediye Meclisinin 

08.01.2021 Tarih ve 1 Sayılı Kararıyla Meclis Toplantılarının her ayın ilk haftasına rastlayan Cuma 

günleri yapılmasına karar verildiğinden ve Eylül ayının ilk haftasına rastlayan Cuma günü ise 

03.09.2021 tarihine İlçemiz Tavşanlı'nın Kurtuluş Günü etkinliklerine rastladığından ve programın 

yoğun olacağından Eylül ayında yapılacak Meclis toplantı gününün belirlenmesi talebinin 

görüşülmesiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince Eylül ayı Meclis Toplantısının 06.09.2021 Tarihinde 

Saat:21:00’de yapılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

2- Su İşleri Müdürlünün 28.07.2021 Tarih ve 481 Sayılı yazısıyla Belediyemizce uygulanmakta olan 

Tarifelerin Su Tüketim Kademesi altında yer alan 13 sıradaki Bahçe suyu aboneliğinin talepte 

bulunanlara verilebilmesi bakımından bahçe suyu aboneliği tarifesinin kullanım amacına göre usul ve 

esasların evvelce alınan İçme Sularına ilişkin Tarifeler Yönetmeliğine eklenmesine yönelik talebinin 

daha detaylı olarak görüşülmesi bakımından Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcut üyelerin 

oy birliğiyle karar verildi. 

3- Yapı Kontrol Müdürlüğünün 02.08.2021 Tarih ve 639 Sayılı yazısına ekli Akaylar Un San. ve Tic. 

A.Ş. tarafından önerilen Dağçeşme Mahallesi 1081 ada 668 parsel üzerine yapmakta oldukları 

inşaatın çatısına Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 

Güneş Enerji Santrali kurmayı planladıklarından %18 tek eğimli ve çelik çatı konstrüksiyonu üzerine 

sandviç panel uygulaması yapılmasına yönelik talebinin İmar Komisyonuna havalesine mevcut 

üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

4- Yapı Kontrol Müdürlüğünün 02.08.2021 Tarih ve 640 Sayılı yazısına ekli Hüsnü ALYÜZ tarafından 

önerilen Yeni Mahalle 728 ada 1560 parselde bulunan taşınmazları için 06.02.2016 Tarihli Meclis 

Kararıyla alınan çatılarla ilgili plan notları gereği arka veya yan bahçeleri bulunmadığından her iki 

yola da eğim vermek durumunda kaldıklarından ve ilçemizdeki parsellerin birçoğunun elde ettiği 

haktan yararlanamadıklarından 1566 parsel tarafındaki çatının teras ve küçük çatı ile projelendirme 

talebinin İmar Komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

5- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.06.2021 tarih ve 133 Sayılı yazısının komisyonca hazırlanan rapor 

da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; Mülkiyeti Belediyemize ait Durak Mahallesi 

Kavuncular Sokak Balık Pazarı içerisinde bulunan balıkçı esnafları tarafından Korona virüs sebebiyle 

Nisan ayının 15’inden itibaren Eylül Ayının 1’ine kadar balık tutma yasağı olması nedeniyle işlerinin 

durma noktasına geldiğinden Ajan Balıkçılık’a ait tek işyerinin açık olacağı diğer balık satışı yapan 

yerlerin kapalı olacağından balıkçı esnafından Belediyece uygun görülecek tarihe kadar kira 

alınmaması yönündeki taleplerinin, Belediyemiz kiracıları açısından emsal teşkil edeceği ve hukuki 

olarak uygun olmaması nedeniyle talebin uygun görülmeyerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 

18.Maddesi (h) fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle  karar verildi. 

6- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.06.2021 tarih ve 138 Sayılı yazısının komisyonca hazırlanan rapor 

da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; Mülkiyeti Belediyemize ait Ada Mesire alanında 

bulunan Buz Pateni Pisti işletmecisi Murat YILDIRIM tarafından 2020 Yılı Şubat ayından beri 

Korona virüs nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan Kararnameler doğrultusunda faaliyetlerini 

durdurmak zorunda kaldığından tesisinin kapalı olduğu dönemler için kira bedelinin alınmaması 

yönündeki talebinin, evvelce Belediye Meclisimizin 04.12.2021 Tarih ve 116 Sayılı ve 24.05.2021 
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Tarih ve 63 Sayılı kararları da göz önüne alınarak İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı 

Genelgeleriyle söz konusu işyerinin de kapalı kaldığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020/5 ve 

7 Sayılı Genelgeleri gereğince kapalı olduğu dönemlere ait kiraların alınmamasına, diğer dönemlere 

ait kiraların ise alınmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (h) fıkrası gereğince mevcut 

üyelerin oy birliğiyle  karar verildi. 

7- Su İşleri Müdürlüğünün 01.07.2021 tarih ve 444 Sayılı yazısının komisyonca hazırlanan rapor da göz 

önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; 04.12.2020 Tarih ve 124 Sayılı Meclis Kararının Göbel Termal 

Tesisleri Ücret Tarifesi bölümünde değişiklik yapılarak Göbel Termal Tesisleri Ücret Tarifesi 

bölümünde 1 Günlük kullanımlar için tarife belirlenmesinin istenildiği anlaşıldığından 04.12.2020 

Tarih ve 124 Sayılı Meclis Kararının Göbel Termal Tesisleri Ücret Tarifesi bölümünde 1 Günlük 

Kullanım ücretlerin 8 Daireli İki Katlı Lojmanlar:180,00 ¨, Apart Oteller:240,00 ¨ ve Havuzlu Lüx 

Apart Oteller:450,00 ¨ olarak belirlenerek eklenmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi 

(f) fıkrası gereğince mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

8- edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.06.2021 tarih ve 508 sayılı yazısının komisyonca 

hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; İlçemiz Yeni Mahalle 149 ada 283, 

284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 ve 293 parsel numaralı taşınmaz maliklerinin imzasına 

havi 02.10.2018 tarihli dilekçede bahsedilen taşınmazların Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel 

Müdürlüğünün Resmi Kurum Alanı(Devlet Demir Yolları Teknik Altyapı Alanı) olarak tadilat 

yapıldığı, TEİAŞ direk yeri ve enerji iletim hakkı irtifak alanında kaldığı anlaşılmış olup, 

taşınmazların yeniden konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar planı değişikliği yapılması ile ilgili 

daha önce 07.12.2018 tarih ve 185 sayılı meclis kararı alınmış ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel 

Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Başmühendisliğinin 17.02.2021 tarih ve 

542667 sayılı yazılarında söz konusu taşınmazlarla ilgili imar plan değişikliği yapılmasında sakınca 

olmadığı belirtilmiş ve 24.05.2021 tarih ve 65 sayılı meclis kararı alınmıştır. 149 ada 283, 284, 285, 

286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 ve 293 parsel numaralı taşınmaz maliklerinin 09.06.2021 tarihli 

dilekçelerinde bahsedilen Söz konusu taşınmazların Koru sokaktan tarafı ön bahçe mesafesi Koru 

Sokak tarafında 5 metre olarak değiştirilmesine yönelik talebin uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar 

Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince 10 

metrelik ön bahçe mesafesinin korunması görüşüyle talebin REDDİNE oy çokluğuyla karar verildi. 

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.06.2021 tarih ve 509 sayılı yazısının komisyonca hazırlanan 

rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; İlçemiz Bağlık Mahallesi 2031 Ada 2 parsel 

numaralı taşınmaz sahibi Emeti SOYARSLAN 01.06.2021 tarihli dilekçesi ile İlçemiz Bağlık 

Mahallesi 2031 Ada 3 parsel numaralı (148,79 m2 alanlı) mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazı günün 

rayiç bedelleri üzerinden satın alma talebinin, söz konusu Bağlık Mahallesi 2031 Ada 3 parseldeki 

Belediyemize ait taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (e) fıkrası gereğince 

Belediye Encümeni marifetiyle ihale edilerek satışının yapılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar 

verildi. 

10- Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.08.2021 tarih ve 304 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; Belediyemizin 

de üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin 03.08.2021 Tarih ve 2021/87 Sayılı yazılarıyla 

Belediyemizin Kardeş Kenti olan Bosna Hersek Doboj-İstok ve Doboj belediyelerin Türk Dünyası 

Belediyeler Birliğinden Sırp bölgesinde yer alan Doboj şehrinden başlayarak Doboj-İstok üzerinden 

Tuzla Şehrine bağlantıyı sağlayan iki bölge arasındaki ulaşım için önem teşkil eden ve Bosna 

Hersekteki savaş sırasında büyük tahribata uğrayarak yıkılma ihtimali nedeniyle imha edilen Spreça 

Nehri üzerindeki köprünün yeniden inşa edile bilmesi için Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden 

destek talep edilmiş ve konu 30.07.2021 Tarihli T.D.B.B. Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülerek 

"Spreça Barış Köprüsü Projesine" T.D.B.B. ve üye belediyelerce 300.000 Euro destek verilmesi 

uygun görülmüş olup,Belediyemizce "Spreça Barış Köprüsü Projesine" verilecek destek miktarının 

belirlenmesi talebinin görüşülmesiyle Belediyemiz ile Doboj-İstok Belediyesi arasındaki Kardeş Şehir 

ilişkisi çerçevesinde  bahsi geçen Bosna Hersek Doboj-İstok ve Doboj Belediyelerinin Köprü 

yapımıyla ilgili destek taleplerinin karşılanabilmesi açısından Belediyemizce 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 18.Maddesi (p) fıkrası gereğince Spreça Nehri üzerindeki köprünün yeniden inşa edile 

bilmesi için 90.000 ¨ Maddi destek sağlanarak Türk Dünyası Belediyeler Birliği hesabına 

aktarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 
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11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.08.2021 tarih ve 608 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; İlçemiz 

Karakova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 152 Ada 86 Parsel numarasında 206569,42 m2 alanlı 

“Mera” vasıflı taşınmaz uygulama imar planına göre bir kısmı Ayrık Nizam Bodrum+2 kata 

müsaadeli mesken alanında kalmakta olup TAKS:0,35 KAKS:0,70 oranlı, bir kısmı 2. ve 3. Derece 

Kentsel İş Merkezi alanında h:8,00, bir kısmı semt spor alanında, bir kısmı İdari Tesis Alanında, bir 

kısmı Okul Alanında, bir kısmı park alanında, bir kısmı cami alanında, bir kısmı İmar yolunda 

kalmakta olup taşınmazın tamamında "Millet Bahçesi" yapılması amacıyla Kütahya İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğüne müracaatta bulunulmuş ve "Millet Bahçesi" yapımı ile ilgili gerekli 

düzenlemelerin yapılması istenilmiştir. Söz konusu taşınmazın "Millet Bahçesi" yapılması ile ilgili 

gerekli plan tadilatının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) bendi ve 3194 sayılı İmar 

Kanununun 8. Maddesine göre görüşülmesi, ayrıca taşınmazın Mera vasfından çıkarılması için ot 

bedelinin ödenmesi yönündeki talebinin uygun görülerek 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ile 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Karakova Mahallesi 152 Ada 86 

Parsel numarasında 206569,42 m2 alanlı “Mera” vasıflı taşınmazın Millet Bahçesi Alanı olarak imar 

plan değişikliğinin yapılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

12- Su İşleri Müdürlüğünün 28.07.2021 tarih ve 481 Sayılı yazısının komisyonca hazırlanan rapor da 

göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; Belediyemizce uygulanmakta olan Tarifelerin Su Tüketim 

Kademesi altında yer alan 13 sıradaki Bahçe suyu aboneliğinin talepte bulunanlara verilebilmesi 

bakımından İçme Sularına ilişkin Tarifeler Yönetmeliği’'ne fıkra eklenmesi talebinin görüşülmesiyle; 

“Belediyelerce imar usulüne uygun açılmış ve arsa niteliği taşıyan; hali hazırda İdarece içme suyu 

şebeke hattı döşenmiş, varsa üzerinde imar mevzuatı gereği ruhsatlandırılması gerekmeyen temelsiz 

yapı (25 m² geçmeyen geçici baraka, konteyner vb.) bulunan parsellerde, bahçe aboneliği geçici 

olarak verilebilir. Bu durumda sadece sulama amaçlı (ağaç, bitki, çiçek, hobi bahçesi,..vb) bahçede 

kullanılan suya ilişkin olarak atık su tahakkuku yapılmaz, Katı Atık bedeli alınır. Bahçe amacıyla, 

şebeke hattına en fazla 20 metre mesafede bulunan ve tapuda en az 50 m2 en çok 1000 m2’yi 

geçmeyen imarlı parseller yararlandırılır. Ancak, her hâlükârda, parsellerin içerisinde kullanım alanı 

25 m2’den daha büyük bir yapı varsa abone verilmez. Üretim amaçlı yetiştiricilik yapanlar ilçe 

tarımdan veya ziraat odasından yetiştiricilik belgesi alması zorunludur. Bahçe aboneliği tarifesi 

uygulanan abonelerden, amacı dışında su kullananlara, kullanım durumuna göre, bu yönetmeliğin 

ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılır ve bahçe aboneliği iptal edilir. Şebeke hattının olmadığı 

yerlerde bahçe aboneliği talepleri için aboneye özel şebeke hattı döşenmez. Su ve Kanalizasyon İşleri 

Müdürlüğü, bahçe abonesi verilecek yerleri belirlemeye ya da belirlenmiş yerleri iptal etmeye 

yetkilidir. Gerekli görülen durumlarda; mevcut bahçe aboneliğini geçici durdurmaya ve/veya abonelik 

iptaline ilgili Belediye yetkilidir.” hükmünün 03.07.2020 Tarih ve 75 Sayılı kararıyla alınan İçme 

Sularına ilişkin Tarifeler Yönetmeliği’'nin Abone Grupları Madde 6.’nın 6.fıkrası olarak eklenmesi 

uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (m) fıkrası gereğince mevcut üyelerin 

oy birliğiyle  karar verildi. 

 


