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KARAR ÖZETLERİ
BİLGİ – 51
1-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 06.02.2014 tarih ve 69 sayılı yazıları gereğince ;
Belediye Encümeninin 02.01.2014 tarih ve 20 sayılı kararı ile kabul edilen Toplu
Taşıma Sistemi hakkındaki raporun değerlendirilmesi amacıyla konunun ;5393 sayılı
kanunun 21. maddesi gereğince Belediye Meclisi gündemine alınmasına .

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.02.2014 tarih ve 319 sayılı yazıları gereğince ;
Karaman Belediye Meclisi’nin 11.11.2013 tarih ve 603 sayılı kararı ile belirtilen 3788
ada 1 no’lu parseldeki imar planında “ Sosyal Kültürel Tesis Alanı “ olarak gösterilen
taşınmazın Tevhid ve İfraz işlemleri sonucu 3788 ada 3 no’lu parsel numarasını alan
taşınmazın Kızılay’ a tahsis süresinin belirlenmesi konusunun ;5393 sayılı kanunun 21.
maddesi gereğince Belediye Meclisi gündemine alınmasına .
BİLGİ –52
31.01.2014 günü saat: 14.00’de toplanan Kent Konseyinde İlimizi ilgilendiren sorunlar
ve Konsey Üyelerine yapılan önerilerini, isteklerini içeren toplantı tutanağı Meclisin
bilgisine, 5393 sayılı yasanın 76. maddesi gereğince sunuldu. Belediyemizi ilgilendiren
konuların Belediyemiz tarafından değerlendirilmesine, diğer Kurumları ilgilendiren
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konuların ilgili kurumlara bildirilmesine, Ayrıca Kent Konseyi kararlarının
Belediyemiz ilgili Birimlerine gereği yapılmak üzere gönderilmesi uygun görülmüştür.

KARAR-53
Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.12.2013 tarih ve 228 sayılı yazısı.
Mevlana Kalkınma Ajansının “Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek
Proğramı “ kapsamında Larende Kapalı Pazarı yapılması düşünülmektedir. Mevlana
Kalkınma Ajansının mali destek programlarına, başvuru sırasında gerekli olan belgeler
arasında, Proje Başvuru Sahibi’ni temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya
Belediye Başkana, Belediye temsilcisi olarak
yetki verilmesine; 1 Çekimser (
E.TURHAN) 1 Red ( M.YILMAZ ) oya karşılık 28 kabul oyla ve katılımın oy
çokluğuyla karar verildi.

KARAR-54
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince.
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce kullanılmakta olan 2 adet Kamyon ve 1 adet Vidanjör
ekonomik ömrünü tamamlamış olduğu ve işletme maliyetleri yükselmiştir. Ayrıca şehrin
büyümesi ile birlikte yapılan iş hacmi artmıştır. Bu sebeple Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğünce kullanılmak üzere 2 adet Damperli Kamyon ve 1 adet Vidanjörün
alınması için konunun; Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy
birliğiyle karar verildi.

KARAR– 55
Karaman Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun 24.01.2014 tarihli
müzekkeresine istinaden;
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22. Maddesi, İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi gereğince, Karaman Belediyesi İş Sağlığı
ve Güvenliği ( İSG ) Kurulu oluşturulmuştur. İSG Kurulunun çalışmaları sonucunda
hazırlanan “ İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile İş Sağlığı ve Güvenliği İç
Yönetmeliği ” nin İdari İşler Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy birliğiyle
karar verildi.
KARAR–56
Fen İşleri Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
İller Bankası’nca onay verilen fakat kullanılmayan 479.907,46.-TL’lik kredimiz mevcut
olduğu, Fen İşleri Müdürlüğünce özellikle taş ocağımız ve asfalt plentimiz arasında
Kırma taş nakil işlerine kullanabileceğimiz yüksek kapasiteli kamyonlara ihtiyaç
duyulmakta, Bekleyen bu krediden kullanılmak üzere 2 adet kamyon alınması
konusunun ; Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy birliğiyle
karar verildi.

KARAR–57
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2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun vergi ve harç tarifelerinin belirlenmesiyle
ilgili 96. maddesi (B) bendinde belirtilen “B) Yukarda sayılanlar dışındaki vergi ve
harçların maktu tarifeleri; bu Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak
şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz
önünde tutularak Belediye Meclislerince tespit olunur.” hükmü Anayasa
Mahkemesi’nin 29/12/2011 tarihli ve E.:2010/62 K.:2011/175 sayılı Kararı ile iptal
edilmiştir. Bu husustaki boşluğun giderilmesi için ise 96. maddenin (A) fıkrası
24/5/2013-6487 Sayılı Kanunun 16. maddesi ile değiştirilerek harçların belirlenme
yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiştir. Bu yetki doğrultusunda alınmış ve Resmi
Gazete’nin 18/12/2013 tarih ve 28855 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe
konulmuş olan 2013/5585 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla; Belediye Meclisimizin
09/12/2013 tarih ve 641 sayılı kararıyla kabul edilen 2014 yılı Gelir Tarifesinde
belirlenen 2464 Sayılı Kanuna istinaden alınacak vergi ve harçlar büyük ölçüde
değişikliğe uğratılmıştır.
Diğer taraftan Belediye meclislerine tanınan vergi ve harç belirleme yetkisinin
kaldırılmasıyla Bakanlar kurulu kararınca belirlenmiş tarifelere uyulması
zorunluluğu ortaya çıkmış bulunduğundan, yine 2014 Belediye Gelir tarifesinin 21.
ve 22. sayfalarında yer alan harçların da konuya ilişkin en son yayımlanmış bulunan
2005/8730 sayılı Bakanlar kurulu kararıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiği
değerlendirilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine;
Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

KARAR–58
Belediye Meclisinin 07.02.2014 tarih ve 50 sayılı Bilgi ile gündeme alınması kabul
edilen ; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 06.02.2014 tarih ve 69 sayılı yazıları
gereğince ;
Belediye Encümeninin 02.01.2014 tarih ve 20 sayılı kararı ile kabul edilen Toplu
Taşıma Sistemi hakkındaki raporun değerlendirilmesi amacıyla konunun ;İdari İşler
ve Plan ve Bütçe Komisyonu ve İdari İşler Komisyonlarına havale edilmesine ;
Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

KARAR–59
Belediye Meclisinin 07.02.2014 tarih ve 51 sayılı Bilgi ile gündeme alınması kabul
edilen ; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karaman Belediye Meclisi’nin 11.11.2013 tarih ve 603 sayılı kararı ile belirtilen
3788 ada 1 no’lu parseldeki imar planında “ Sosyal Kültürel Tesis Alanı “ olarak
gösterilen taşınmazın Tevhid ve İfraz işlemleri sonucu 3788 ada 3 no’lu parsel
numarasını alan taşınmazın Kızılay’ a tahsis süresinin belirlenmesi konusunun; Plan
ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
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KARAR–60
Gülşen KAPLAN’ ın 10/01/2014 Tarih ve 256 Sayılı Dilekçesine istinaden ;
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karaman İli, Merkez İlçe, Yenişehir Mahallesi, 3918 ada 2 no’ lu parselin Revizyon ve
İlave İmar Planında ayrık nizam 3 kat yapılaşma şartlarında olduğu ancak eski imar
durumunda bitişik nizam yapılaşma şartında kaldığından bahsederek mağduriyetin
giderilmesi amacıyla hazırlanan imar plan tadilatı talebinin incelenmesi ve
değerlendirilmesi amacıyla konunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine;
Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

KARAR–61
Hakkı CEYLAN’ ın 14/01/2014 Tarih ve 361 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karaman İli, Merkez İlçe, Sakabaşı Mahallesi, 622 ada 12 no’ lu parselin Revizyon ve
İlave İmar Planında bir kısmının yol, bir kısmının ‘Konut Alanı’, bir kısmının ‘Sosyal
Kültürel Tesis Alanı’ ve bir kısmının ‘Özel Sağlık Tesis Alanı’ nda kaldığından
bahsederek mağduriyetin giderilmesi amacıyla hazırlanan imar plan tadilatı talebinin
incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla konunun İmar İşleri Komisyonuna havale
edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

KARAR–62
Larende Katı Atık ve Geri Dönüşüm Tesisi Ltd. Şti.’ nin 23/01/2014 Tarih ve 588
Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi
gereğince ;
Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, 4583 ada 1 no’ lu parselin Revizyon ve
İlave İmar Planında ‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarını Toplama ve Geri Dönüşüm Teisi
Alanı’ olarak imar planına dahil edildiği ancak söz konusu taşınmazda 1187 m² ihdasın
çıktığından bahsederek oluşan ihdasın giderilmesi amacıyla 4581, 4583 ve 4584
adaların bulunduğu bölgede hazırlanan imar plan tadilatı talebinin incelenmesi ve
değerlendirilmesi amacıyla konunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine;
Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

KARAR–63
Ahmet KAPAR’ ın 17/01/2014 Tarih ve 451 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karaman İli, Merkez İlçe, İmaret Mahallesi, 752 ada 5 ve 7 no’ lu parsellerin
birleştirilerek yapı yapılması istenildiğinden Belediye Mülkiyetinde olan 752 ada 6 no’
lu parselin bir kısmının söz konusu parsellere dâhil edilerek taraflarına satılması ile
Revizyon ve İlave İmar Planında tamamı yolda kalan 6 no’ lu parselin bir kısmının ‘T1
Lejantlı Ticaret Alanı’ na dâhil edilmesi amacıyla hazırlanan imar plan tadilatı
talebinin incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla konunun İmar İşleri Komisyonuna
havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR–64
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karaman Belediyesi Kent Estetik Kurulu’ nun 14/01/2014 Tarih 1 ve 4 Sayılı Kararları.
İlgi 1 Sayılı kararın 3. maddesinde; ‘Estetik Kurulu Yönetmeliğinin 8. Maddesinde
belirtilen Kurulun görev alanı sınırları içerisinde yönetmelik 7. maddesinin 4. bendine
istinaden Kurul tarafından Molla Fenari, İsmet Paşa, 1. İstasyon, Kemal Kaynaş, Mut
Caddeleri ile Atatürk Bulvarının bir kısmı çalışma alanları olarak belirlenmiş olup söz
konusu alanların imar planına işlenmesi’ ile 4 Sayılı kararın 4. maddesinde; ‘1. İstasyon, 2.
İstasyon, İmaret, Kemal Kaynaş ve Molla Fenari Caddelerinde ön ve yan bahçe
mesafelerinin ticari faaliyetlerde kullanılabilmesi amacıyla; - Kat maliklerinin tamamının
muvafakatlarının alınması, - Bina cephesine yaslanan kısımında maks. 3,50 m. ve yol
cephesine yaslanan kısmında ise maks. 3,00 m. yükseklikte olması, - Malzeme, ölçü ve
doluluk boşluk oranları ile ilgili bilgilerin belirtildiği avan proje hazırlanması şartları ile
dilekçe, tapu, ruhsat örnekleri ve yapıya ilişkin fotoğraflar ile birlikte İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’ ne başvuru yapılması için meclis gündemine alınması’ denmektedir. Yapılacak
düzenlemelerin görüşülmesi için konunun İmar işleri Komisyonuna havale edilmesine ;
Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

KARAR–65
Mustafa SARI’ nın 14/01/2014 Tarih ve 445 Sayılı Dilekçesine istinaden;
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karaman İli, Merkez İlçe, Zembilli Mahallesi, 1631 ada 18(1,2,3) no’ lu parselin
Revizyon ve İlave İmar Planında ‘Konut Alanı’ olarak görüldüğünden ‘T4 Lejantlı
Ticaret Alanı’ na çevrilmesi amacıyla imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talep
amacıyla hazırlanan imar plan tadilatı talebinin incelenmesi ve değerlendirilmesi
amacıyla konunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle
karar verildi.

KARAR–66
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ nün 27/01/2014 Tarih 41-329/377 Sayılı ve
07/01/2014 Tarih 41- 29/86 Sayılı Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karaman İli, Merkez İlçe, Zembilli Ali Efendi Mahallesi, 3553 ada 2 ve 4 no’ lu
parsellerin Revizyon ve İlave İmar Planında ‘Spor Alanı’ nda kaldığından bahsederek
dosya ekinde gelen imar plan tadilatına gore ‘Resmi Kurum Alanı’ na çevrilmesi
amacıyla hazırlanan imar plan tadilatı talebinin incelenmesi ve değerlendirilmesi
amacıyla konunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle
karar verildi.

KARAR–67
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Karayolları Genel Müdürlüğü’ nün 11/04/2013 Tarih ve 45747 Sayılı Yazısı ve İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 21.01.2014 tarih ve 1731 sayılı yazıları
istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karayolları tarafından yapılan yeni çevreyolu güzergahı değişikliğine istinaden yapılan
çalışmalar doğrultusunda, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile yeni çevreyolu
için hazırlanacak imar planlarının izinlendirilebilmesi hususunun Bakanlıkça
değerlendirilebilmesi için yeni çevreyolu güzergahına isabet eden taşınmazlar hakkında
Kamu Yararı Kararı alınması gerektiğinden ekli listede pafta, ada, parsel numaraları ile
ekli krokide sınırları belirtilen bölgelerde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasına ilişkin Kamu Yararı Kararı alınabilmesi için
söz konusu alanların Belediye Meclis Kararında belirtilmesi konusunun İmar İşleri
Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR–68
Şerafettin EKE’ nin 28/01/2014 Tarih ve 680 Sayılı Dilekçesine istinaden;
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karaman Belediye Meclisi’nin 06/05/2013 Tarih ve 322 Sayılı Kararı ile; Karaman İli,
Merkez İlçe, Yenişehir Mahallesi, 173, 175, 1880, 1881 ve 3590 no’ lu adalarda eski
imar durumundaki gibi TAKS’ ın yönetmelik gereğince %40 olması amacıyla Ayrık
Nizam 3 kat olacak şekilde imar plan tadilatına ön izin verilmiş olup sadece 173 ada
için hazırlanan imar plan tadilatı talebinin incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla
konunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar
verildi.
KARAR–69
Aktekke Camii ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı İmar Planları
hakkında Konya 1. ve 2. İdare Mahkemeleri tarafından verilen Yürütmeyi Durdurma
Kararları.(Toplam 29 dosya) istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı
müzekkeresi gereğince ;
Aktekke Camii ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı İmar Planlarına
karşı yapılan itirazlar sonrası gerçekleştirilen imar plan tadilatlarının onaylandığı
09/04/2013 Tarih 267 ve 268 Sayılı Belediye Meclis Kararlarına ve bu kararlara karşı
yapılan itirazlar sonrası alınan 11/06/2013 Tarih ve 425 Sayılı Belediye Meclis
Kararına karşı Konya 1. ve 2. İdare Mahkemeleri nezdinde açılan 29 adet davada
mahkemeler Yürütmeyi Durdurma Kararı vermişlerdir. Her iki mahkeme tarafından
verilen bu Yürütmeyi Durdurma Kararlarının gerekçesini, 09/11/2012 Tarih ve 932
Sayılı Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunan ve
11/12/2012 Tarih 418 ve 419 Sayılı Belediye Meclis Kararlarıyla onaylanan 1/5000 ve
1/1000 Ölçekli imar planlarına karşı yapılan itirazlar sonrası, bu itirazlar hakkında
Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan görüş alınmaması
oluşturmaktadır.
Konya 1. ve 2. İdare Mahkemeleri tarafından verilen Yürütmeyi Durdurma
Kararlarına karşı Belediyemizce yapılan itirazlar Konya Bölge İdare Mahkemesi
tarafından reddedilmiştir. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi
gereği mahkeme kararlarının gerekçesi doğrultusunda tebliğden itibaren 30 gün
içerisinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
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Bu sebeple 11/12/2012 Tarih 418 ve 419 Sayılı Belediye Meclis Kararlarıyla onaylanan
1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planlarına karşı yapılan itirazların, Konya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşüne sunulmak üzere tekrar
değerlendirilmesi konusunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy
birliğiyle karar verildi.
07.02.2014

Dr. Kâmil UĞURLU
Meclis Başkanı

Murat ORHAN
Kâtip
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Fatih TÜREDİ
Kâtip
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KARAR-70

Belediyemiz Meclisinin 07.02.2014 tarih ve 55 sayılı kararı ile İdari işler Komisyonuna
havale edilen ; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun’nun 22. Ve 30.
Maddelerine dayanılarak hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında
Yönetmeliğin 4. Maddesi gereğince Belediyemiz tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği
oluşturulmuştur. Aynı yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulu tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği, İş Güvenliği Uzmanı
tarafından da İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası hazırlanmış ve Meclise sunulmuş;
Meclisce yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde ;
Hazırlanan Yönetmelik Melis Üyelerinin görüş ve önerileri dikkate alınmış olup,
gerekli düzenleme ve değişikler yapılarak uygun bulunduğundan,
KARAMAN BELEDİYESİ
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĠİ
KARAMAN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Karaman Belediyesi olarak benimsemiş olduğunuz İş Sağlığı ve Güvenliği
Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır.
Belediyemizin faaliyet gösterdiği her alanda ve birimde tüm çalışanlar için İş Sağlığı ve
Güvenliği (İSG) birinci önceliktir. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek
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üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli
hedeflerimizden biride tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi ve işleri
olası tehlikelere karşı korunmaktır.
Bu doğrultuda;
Belediyemizin hizmet verdiği bütün yerlerde; çalışanların, (Memur-İşçi)
stajyerlerin, alt yüklenicilere bağlı çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini
temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer
gereklikleri uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu
Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek ehliyetsiz
durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak
önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip,
her seviyede çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenici çalışmalarının sağlık, güvenlik ve
sosyal refahını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü
maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve
güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de KARAMAN
BELEDİYESİNİN koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kürarlara uymalarını
sağlamayı,
KARAMAN BELEDİYESİNİ İSG uygulamaları açısından, mevcut yasalar ve
halkımızın nezdinde örnek bir BELEDİYE haline getirmeyi,
Belediye Hizmetleri çerçevesinde gelişen teknolojiye de göz önüne alarak,
gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugün den tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi
ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
İSG Yönetiminin sürekliliğini sağlamayı KARAMAN BELEDİYESİ İŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ olarak taahhüt ederiz.
KARAMAN BELEDİYESİ
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĠİ

Hazırlayan:

EMİN EGE

( A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı)
İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
İKİNCİ BÖLÜM
Hak ve Yükümlülükler
İşverenin Yükümlülükleri
İşçilerin Hak ve Yükümlülükleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamalar
Çalışanların Eğitimleri
Risk Analizleri
Acil Durumlar
İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları
Görev Tanımları
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Makine Kullanım Talimatları
Kişisel Koruyucular
Kontrol Test ve Ölçümler
Tehlikelerin Bildirilmesi ve Önleyici Faaliyetler
İş Kazası Bildirimleri
Sosyal Tesislerdeki Faaliyetler (Duş, Lavabo, Yemekhane)
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
Alt Yüklenici Firmaların Faaliyetleri
Atık ve Deşarj
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluklar
Denetleme
Cezai Hükümler
Yürürlülük
Yürütme
Diğer Hükümler

T.C KARAMAN BELEDİYESİ
İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği
(18.01.2013 tarihli 28532 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulları hakkında Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır.)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; İş ve çalışma hayatını düzenleyen yasalar,
tüzükler, yönetmelikler ve ilgili mevzuatın tüm hükümlerine ilaveten, KARAMAN
BELEDİYESİNİN faaliyet alanlarındaki çalışmalarda iş kazalarının önlenmesi,
çalışanların, çalışmalardan etkilenebilecek vatandaşların, tesislerin emniyeti ve
çevrenin olumsuz etkilenmemesini sağlamak için alınacak tedbirleri ve bu tedbirleri
uygulama esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, KARAMAN BELEDİYESİNİN TÜM birimlerinde
görevli 4857 sayılı Yasaya tabi işçilere, 657 sayılı Yasaya tabi memurlara ve 5393
sayılı Yasaya tabi sözleşmeli personele stajiyerler dahil tüm çalışanlara uygulanacaktır.
Dayanak
Madde 3- 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu,
çalışma Hayatını düzenleyen yasalar ve 18.01.2013 tarihli 28532 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları hakkında Yönetmelik esas alınarak
hazırlanmıştır.
Bu Yönetmeliğin uygulanmasından, KARAMAN Belediye Başkanlığı adına,
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu sorumludur.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Birimler: Belediye Başkanlık makamı dahil çalışılan tüm müdürlükleri
b) İdare, kurum: KARAMAN BELEDİYESİ ‘ni
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c) İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği’ni,
d)İSGB(İşyeri sağlık ve güvenlik birimi) : İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini
yürütmek üzere işyerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimini,
e)İSG Kurulu( İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu): İş Sağlığı ve Güvenliği
Hizmetleri konusunda kararlar alan kurulu,
f)İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek
üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanını,
g) İş yeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere
Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimi,
h)Kişisel Koruyucu Donanımlar: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan,
sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan
tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm
alet, araç, gereç ve cihazları, ifade eder.
I)Risk: Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme
olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık
bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimini,
i)Risk değerlendirmesi: Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin
etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup
olmadığına karar vermek için kullanılan prosesini,
j)Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her
safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve
şekilleri ile çalışma ortam ve şartlarıyla ilgili diğer hususlar dikkate alınarak az
tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirlenen ve işyerinin yer aldığı tehlike
sınıfını, İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hak ve Yükümlülükler
İşverenin yükümlülükleri
Madde 5 – İdare işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için
gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla
yükümlüdür.
İdare, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını
denetlemek, çalışanları karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli
tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve
güvenliği eğitimini vermek zorundadır. Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda
çalışanların görüşlerinin alınmasını ve katılımlarını sağlar.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve eğitimleri çalışanlara mali yük getirmeyecek
şekilde ve dinlenme süreleri dışında düzenlenir. Eğitimlerde geçen süre çalışma
süresinden sayılır.
İdare İş sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında öncelikli olarak kurumda çalışanlar
içerisinden yetkili hekim ve iş güvenliği uzmanı görevlendirir. İşin tehlike sınıflarına
göre yeterli olmayan hizmetler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
yetkilendirilmiş OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi)lerden satın alınır.
Çalışanların kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 15 yıl
süreyle saklamakla yükümlüdür.
İdare ve alt işverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek
meslek hastalığını en geç üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek
durumundadır.
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Bu yönetmelikte yer alan hükümler, alt işverenler ve stajyer öğrencilere de
uygulanır.
Çalışanların hak ve yükümlülükleri
Madde 6– Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü
önleme uymakla yükümlüdürler.
Çalışanlar, sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve
güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işveren veya işveren vekiline
bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep etmekle,
Çalışanlar, işverene karşı yükümlülükleri saklı kalmak şartıyla işyerinde sağlık
ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi için;
a) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, işveren veya işveren vekili tarafından
verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili talimatlara uymakla,
b) İş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine,
bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmakla,
c) Makine, tesisat ve koruyucu donanımları verilen talimatlar doğrultusunda ve
amacına uygun olarak kullanmakla yükümlüdürler.
d) Kendilerine teslim edilen kişisel koruyucu donanımı doğru ve zamanında
kullanmak ve kullanımdan sonra temiz bir şekilde muhafaza edildiği yere geri
koymak, kullanılamaz durumda olanları idareye geri teslim etmek,
e) İşyerindeki araç, alet, makine, cihaz, tesis ve binalardaki güvenlik
donanımlarını kurallara uygun olarak kullanmak ve bunları keyfi olarak çıkarmamak ve
değiştirmemek,
f) İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine
vardıkları herhangi bir durumla karşılaştıklarında veya koruma tedbirlerinde bir
aksaklık ve eksiklik gördüklerinde, işverene veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisine
derhal haber vermek,
g) İşyerinde, sağlık ve güvenliğin korunması için yetkililer tarafından belirlenen
zorunlulukların yerine getirilmesinde, işverenle, sendikalarla veya sağlık ve güvenlik
işçi temsilcisi ile işbirliği yapmakla yükümlüdürler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamalar
Çalışanların Eğitimleri
Madde 7- Kurumumuz tüm çalışma alanlarında sağlıklı ve güvenli bir ortamı
temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanların karşı karşıya
bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri onlara
öğretmek, iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmak
amacıyla bütün personelin iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi ve işbaşı eğitimlerini
almasını sağlamakla yükümlüdür.
Risk Analizleri
Madde 8- Kurumumuz yapmış olduğu tüm faaliyetler ve bu faaliyetlerden
kaynaklanan çevresel etkiler göz önünde bulundurularak meydana gelebilecek
tehlikeler için Risk Analizi Prosedürüne uygun olarak tespit edilen Risk Analizi Ve
Değerlendirme Tablosu hazırlatacaktır. Bu çalışmadan amaçlanan; tehlikelerin
tanımlanması yapılarak, risklerin
değerlendirilmesinin yapılması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kontrol altına
alınması için önleyici faaliyetler (saha aksiyonları) tespit edilerek riskleri azaltmaya
yönelik çalışmaların yapılmasıdır.
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Acil Durumlar
Madde 9- Yangın, doğal felaketler, iş kazaları, endüstriyel kazalar ve
kimyasallar ile çalışmalarda olabilecek acil durumlar için Acil Durum Eylem Planı
hazırlanacaktır. Planın amacı acil durumlarda yönetimin ve personelin süratli ve doğru
karar almasını sağlayacak, can ve malı koruyacak, acil müdahale ekiplerinin
faaliyetlerinin organize edilmesini sağlamaktır.
Her yıl, acil durumlara hazırlık amaçlı tatbikatlar yapılarak Tatbikat Tutanağı ile
kayıt altına alınacaktır.
İş Sağlığı Ve Güvenliği Talimatları
Madde 10- Çalışanlar çalışma alanlarında uyması gerektiği iş sağlığı ve
güvenliği kuralları, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Talimatları Ek 1 açıklanmıştır. Bu
talimatlara uyulacak uymayanlar için disiplin kurulunda ceza yaptırımları
değerlendirmesi yapılacaktır.
Görev Tanımları
Madde 11-Tüm birimlerde çalışan personelin görev tanımı yetkili birim
amirleri tarafından yapılacaktır. Çalışanlar kendilerine yazılı bildirilen görev tanımları
kapsamında hareket edecektir.
Sorumlu olmadıkları ve görev tanımına girmeyen hiçbir iş ve ekipmana
müdahale etmeyeceklerdir.
Makine Kullanım Talimatları
Madde 12- Çalışma ortamlarında bulunan tüm makine ve ekipmanların
kullanım talimatı yetkili birim amirleri tarafından hazırlanacaktır. Bu talimatlara
kesinlikle uyulacaktır.
Kişisel Koruyucular
Madde 13- Çalışanların, ziyaretçilerin, belediyemize işi için gelen
vatandaşların ve stajyerlerin çalışma ortamlarında, gerekli olan her yerde ve işle ilgili
kişisel koruyucu donanımı kullanması şarttır.
Hangi işte ne tür bir kişisel koruyucu malzeme kullanılacağı tespiti yapılacak ve
temini sağlanacaktır. Çalışanlara dağıtımı İş Güvenliği Malzemeleri Teslim Tutanağı
hazırlanarak sağlanacaktır.
Kontrol Test ve Ölçümler
Madde 14- Tüm birimlerde kullanılan, test edilmesi, ölçülmesi ve
raporlanması yasal zorunluluk olan makine ve ekipmanlar birim amirleri tarafından,
ayrıca personel sağlık durumlarının kontrol ve testlerinin hangi sıklıkla yapılacağı ve
test yöntemleri işyeri hekimleri tarafından hazırlanacak izleme planı dahilinde takip
edilecektir.
Tehlikelerin Bildirilmesi Ve Önleyici Faaliyetler
Madde 15- Çalışanlar çalışma alanlarında gördükleri tehlikeli durumları, iş
kazasına sebep olabilecek ramak kala olaylarını birim amirlerine, iş güvenliğinden
sorumlu çalışanlara veya İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ’ne rapor etmekle
yükümlüdür.
Yetkili kişi kendisine ulaşan uygunsuzluklar için yerinde incelemede bulunarak
uygun çözümleri araştırır ve tehlikenin önlenmesi için rapor hazırlayıp iş güvenliği
kuruluna sunar.
İş Kazası Bildirimleri
Madde-16 Çalışanlar yaşadıkları iş kazalarını birim amirlerine ve işyeri
sağlık ve güvenlik birimine bildirmekle yükümlüdürler. SGK ve Bölge Çalışma
Müdürlüğüne iş kazaları bildirimlerini insan kaynakları müdürlüğü yapacaktır.
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Sosyal Tesislerdeki Faaliyetler
Madde-17 Tesislerdeki ortak kullanım yerlerinde temizlik ve hijyen kurallarına
dikkat edilecektir. Hazırlanan talimatlara göre hareket edilecektir.
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
Madde 18- İş sağlığı ve güvenliği kurulu Kurumun tüm çalışma ortamlarının
sağlıklı ve güvenli olması, çalışanların eğitimli, bilinçli ve tehlikesiz davranışta
bulunmasının temini için kararlar almak, alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve
kontrol etmek, denetleme komisyonları oluşturmak ve çalışanlardan gelen önerileri
değerlendirmek amacıyla görev yapar.
Alt Yüklenici Firmaların Faaliyetleri
Madde 20- Tesisin dışarıdan aldığı tüm hizmetlerde faaliyetlerin yapılması için
personel çalıştığında/ziyaret ettiğinde yasal mevzuata ve işletmenin genel güvenlik
kurallarına uyulacağı taahhüdü alınacaktır.
Kurumunumuzca oluşturulan İş Sağlığı ve güvenliği Kuruluna; kurul
gündeminde alt yüklenici çalışanlarını da ilgilendiren konular var ise Alt yüklenici
firmalardan yetkili bir temsilci görevlendirilecektir.
Atık ve Deşarj
Madde 21- Çevre kanunu ve ilgili yönetmeliklerin öngördüğü şekilde
sağlanacaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk, Denetleme, Cezai Hükümler
Yürürlük, Yürütme, Diğer Hükümler
Sorumluluklar
Madde 22- Çalışan personel İSG eğitimlerine katılmak, İSG talimatlarına
uymak, kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları kullanmak, karşılaştığı
tehlikeli durumlar, aksaklıklar ve yaşadığı iş kazalarını idareye bildirmekten
sorumludurlar.
Birim amirleri 4857 sayılı iş kanunu, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu,
iş sağlığı ve güvenliği tüzüğü ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerden ve
bu iç yönetmeliğin uygulanmasından sorumludurlar.
Alt yükleniciler 4857 sayılı iş kanunu, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu
iş sağlığı ve güvenliği tüzüğü ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerden ve bu
iç yönetmeliğin uygulanmasından sorumludurlar.
Denetleme
Madde 23- Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak;
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları,
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun belirlemiş olduğu komisyonlar,
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimi denetleme yaparlar.
Denetleme tutanak ve raporları İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna sunularak kayıt altına
alınacaktır.
Cezai Hükümler
Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan her kademedeki personel
hakkında disiplin işlemi yapılır. Disiplin işlemi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Başkanı
tarafından başlatılır.
Yürürlük
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Madde 25- Bu yönetmelik KARAMAN BELEDİYE MECLİSİNİN onayından
sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 26- Bu yönetmelik hükümlerini KARAMAN BELEDİYESİ İŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU yürütür.
Diğer Hükümler
Madde 27- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durum ve konularda; mevcut
yürürlükte bulunan Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Genelge vb. gibi mevzuat hükümlerince
işlem yapılacaktır.
EK 1
ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATLARI
Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Genel Kurallar
1-Çalışanlarımız, bu yönetmelikte bildirilen konuların ve görevlerin dışında İdarenin ve
Kurulun ayrıca bildirdiği ve bildireceği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarına
uymalıdır.
2- İdare tarafından verilmiş olan iş araç ve gereçlerinin işletilme ve kullanılma
süresince, çalışanlar tarafından iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulması
zorunludur.
3-Çalışanlar, İşçi Sağlığı ve İş güvenliği yönünden yetersiz, tehlike arz eden acil
durumları ilk amirlerine veya İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kuruluna bildirmek
zorundadır.
4-İdari veya İş güvenliği yönünden tespit edilmiş olan iş araç ve gereçleri ile
makinelerin yerleri ve işveren veya vekillerinin izni olmadan değiştirilemez.
5-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda yetkili olmayan kimselerin herhangi bir
durumda ve konuda müdahalede bulunmaları kesinlikle yasaktır.
6-Çalışanlar, iş konusunda ilgili amirine kasten yanlış bilgi ve rakam vermemelidir.
7-Çalışanlar, olağanüstü bir durum haricinde , işyerinde olan herhangi bir iş kazasını
idareye veya İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurulu’na bildirmek zorundadırlar.İş kazasının
küçüklüğü veya büyüklüğü bu durumda söz konusu değildir.Bu durumda alınması
gereken tedbirler kararlaştırılır ve uygulanır.
8-Çalışanlar ”İşçi Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği” dışında bazı çalışmaların
kurallarının düzenlenmesi için ayrı ayrı hazırlanan kaidelere de uymak zorundadırlar.
9-İş kazası olduktan sonra, derhal sağlık merkezine gidilerek ilk tedavi yaptırılır.
İşçinin ilk amiri tarafından İş kazası Bildirim formu hazırlanır ve İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Kurulu’na gönderilir.
10-İş kazasından dolayı veya ani hastalık durumlarında ilk yardımı yapacak yer
muhakkak sağlık birimidir.Bu bakımdan üçüncü kişilerin ilk yardım yapması
yasaktır.İdarece yasal düzenlemeler gereğince bu işle görevlendirilmiş şahıslar varsa bu
kapsamın içine dahil değildir.
İş ve İşyeri Ortamı ile İlgili Genel Kurallar
11-Çalışanlar, işleri esnasında azami dikkati göstermeye mecburdurlar
12-Yetkili amirleri tarafından görevlendirilmedikçe, kendi esas işi ve sorumluluğu
altında olmayan işlere karışmak veya yapmaya çalışmak yasaktır.
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13-Kapısında “İŞİ OLMAYAN GİREMEZ” yazısı bulunan veya idarece girilmesi
yasaklanmış yerlere girmek yasaktır
14-Zemin ve geçitler malzemeyle dolu ve kapalı olmayacaklar dır. Böylece normal
olarak hareket alanı serbest bırakılacaktır. Teknik yönden geçerli olan konular ve
durumlar dışında, geçitler muhakkak vasıtaların veya çalışanların iş güvenliği ve acil
durumlarda çıkış olarak kullanılması için açık bulundurulacaktır.
15-Bütün çalışanlar belirlenmiş olan dahili yön akışına uymalıdırlar. Özellikle gerekli
işaretler ile işaretlenmiş veya yasaklanmış yerlerden geçmek, durmak, koşmak yasaktır
16-Çalışma süresi dışında, yetkililerin izni olmadan görevlilerden başkası iş yerinde
bulunamaz.
17-Çalışanlar işyerini ve özellikle kendi çalışma yerlerini düzenli ve temiz tutmaya
mecburdurlar.
18-İşyerinde işbaşı, paydos ve yemek saatleri kanun hükümleri çerçevesinde, idare
tarafından tayin, tespit ve ifa edilir. Vardiya çalışmalarında da aynı koşullar devam
eder.
19-Yemekhane giriş çıkışlarında inip çıkarken koşmak, bağırmak, izdiham yaratmak
yasaktır.
20-Taşıtlar, yalnızca araç kullanma yetkisine sahip personel tarafından ve kendilerine
verilen görevler dahilin de kullanılırlar
21-Çalışanlar iş mahallerini, soyunma odalarını, banyolar, duşlar, yemekhane,
tuvaletler, dinlenme odaları ve işyeri alanını temiz tutmak zorundadırlar.
22-Çalışanlar, yemeklerini sadece yemekhanede yemeye mecburdurlar. Dışarıda pis ve
mikrop taşıyan ortamlarda yemek yemek yasak tır. İdarece verilen her türlü gıda
maddelerinin yemekhane dışına çıkarılarak yenmesi yasaktır.
Tehlikeli Yöntem ve İşlemler ile İlgili Genel Kurallar
23-Makinenin çalışan ve hareket halinde bulunan organlarını ve kısımlarını
temizlemek, yağlamak yasaktır. Teknik yönden temizlenmesi elzem olan organlar ve
kısımlar bile, makine durdurulduktan sonra temizlenmeli ve yağlanmalıdır. Ayrıca ideal
ölçüler içinde hazırlanmış yardımcı malzeme veya aparatlar ile öngörülen temizlik veya
yağlama işlemi yapılmalıdır
24-Hareket halindeki araç ve makinelerde ayarlama ve tamir yapmak yasaktır. Araç
veya makinenin çalışması esnasında yapılması gereken tamir veya ayarlama var ise,
işveren vekili, ilgili amir ve çalışan gerekli tedbirleri alacaktır.
25-Hareket halindeki araç ve iş makinelerine binmek veya inmek, ayrıca içine
girmeyerek asılı olarak gitmek yasaktır. İnsan taşımaya elverişli olmayan, ayrıca şoför
mahalli dolu olan araçların kasalarına binmek, asılmak, arkalarına takılmak yasaktır
26-İş gerekçesi nedeniyle yağlanmış veya yağ akıtan bir malzeme mevcutsa, yağın
zemine akmaması sağlanmalıdır. Yağlanan yer derhal temizlenmelidir.
27-Zımba, nokta keski gibi el aletlerinin darbe nedeniyle baş kısımları deforme olmuş,
şişmiş ise düzeltilmeden ve koruyucu gözlük takmadan kesinlikle kullanılmamalıdır
28-Matkap ile delinmesi icap eden parçalar, zorlanma neticesinde eksenleri etrafında
daire çizebileceklerinden, delinme başlamadan önce muhakkak matkap tahtası üzerinde
sabitleştirilmelidir veya delinecek parça zorlama neticesinde ekseni etrafında daire
çizmeyecek duruma getirilecektir.
29-Talaş çıkartan makinelerden, el ile talaş toplanması yasaktır.
30-Tozun , talaşın vs. basınçlı hava ile temizlenme esnasında etrafta başka kimsenin
bulunmamasına dikkat etmek gerekmektedir. Şayet iş mecburiyeti nedeniyle, başka
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kimse varsa, basınçlı havayı o yöne doğru tutmak özellikle yasaktır. Böylece diğer
kişilerin püskürtülmüş olan malzeme veya talaştan dolayı yaralanmalarına engel
olunmuş olacaktır. Bu işlem sırasında koruyucu gözlük kullanmak mecburidir.
31-İş gerektirmediği takdirde basınçlı havayı kullanmak yasaktır.
32-İş bittikten sonra veya herhangi bir sebepten dolayı çalışan makine terk ediliyorsa,
makine muhakkak durdurulmalı ve elektrik akımı kapatılmalıdır
33-Emniyet ve tertibat alınmadan, gerekli önlemler alınmadan elektrikle ilgili çalışma
yapmak yasaktır. Ehil olmayan kişilerin elektrikle ilgili tamir, bakım, onarım yapması
yasaktır.
34-Yüksek gerilimli elektrik nakledicilere, aparatlara ve elektrikle çalışan makinelere
en fazla 5 m yaklaşılabilir.
35-Elektrik hatlarına dokunmak, geçen kabloları kurcalamak veya sivri uçlu şeyler ile
üstüne bastırmak, kablosu eskimiş veya yırtılmış yerleri tutmak yasaktır.
36-Aparatların, el aletlerinin, makine ve tezgahların üzerinde bulunan elektrik
merkezlerini açmak, karıştırmak, tamir etmeye çalışmak yasaktır. Bu durumlarda, ilk
amire bilgi vermek çalışanın başlıca görevidir.
37-Takımlar ve aparatlar rasyonel şekilde ve tertipli olarak yerlerine konmalıdır.
38-Yapı itibariyle tehlike arz eden malzeme ve teçhizatı veya malzemeyi, araç, gereç ve
makineyi nakledecek olanlar, bu işle görevlendirilmiş olmalıdırlar. Nakil sırasında,
çalışanın, nakledilen makine, araç veya techizatın, trafik emniyeti ve çevre emniyetinin
de dikkate alınarak, gerekli önlemlerin alınması mecburidir.
39-Herhangi bir yük el ile kaldırılacaksa, bütün güç bacak kısımlarına yüklenmeli,
ellere ve bilhassa bileklere fazla yük binmesi önlenmelidir. Bel eğilmesi yerine diz
kırılarak yük alınmalı ve konulmalıdır.
40-Yükün elle nakliyesi esnasında, bütün yük vücut desteği ve kol yardımı ile
yapılmalıdır.
41-El arabaları , eğer başka bir amaç için yapılmamışsa, önden çekilmemeli, arkadan
itilmelidir.
42-Yüklerin kaldırılmaları esnasında düşmemeleri ve normalden yukarı bir yüksekliğe
çıkartılmaması gerektiği ve ideal şartlarda işin yapılması gerektiği unutulmamalıdır.
43-Yüklerin kaldırılmaları esnasında, manevralarda ve kaldırılan yüklerin nakli
esnasında yük, çalışan işçilerin üzerinden geçirilmemelidir.
44-İş gerekçesi durumları haricinde makinelerin iş emniyeti yönünden kısım veya genel
olarak, yer değiştirmeleri yasaktır. İş gerekçesi mevzuu bahis olduğu takdirde
makinelerin yer değiştirmeleri , azami iş sağlığı ve güvenliği durumları göz önünde
tutularak ve en az tehlike arz eden durumları gerçekleştirildikten sonra yer değiştirme
yapmak gerekir.
45-Yüksek dolapların veya yüksek malzemenin üzerine tırmanmak veya atlamak
yasaktır. Yüksek bir yere çıkmak gerekiyorsa gerekli aparat (merdiven, sepetli araç vs.)
kullanılmalıdır.
46-Yüklü pozisyonda bulunan araçların, vinçlerin veya muhtemel çökme veya
kaymanın olabileceği yerlerden geçmek, durmak yasaktır.
47-İçinde basınç kalmadığına tamamen emin olmadan herhangi bir makineyi veya
cihazı açmak yasaktır.
48-Her türlü vinç, konveyör ve kaldırma tertibatlarına kapasitelerinin üzerinde yük
koymak yasaktır.
49-Görevli olmadığı halde benzin, benzol, petrol, motorin, fuel oil ve benzerlerinin
bulunduğu yerlerde dolaşmak yasaktır.
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50-Görevi olmadığı halde parlayıcı, yanıcı ve yakıcı madde ve cihazları, tüpleri,
tazyikli hava cihazlarını yahut tesisatlarını karıştırmak kesinlikle yasaktır.
51-Yanıcı ve yakıcı madde dolu kapları taşırken devrilmesine, kırılmasına ve etrafa
zarar vermesine sebep olacak şekilde dikkatsiz çalışmak yasaktır.
52-Amirinin müsaadesi ve bilgisi olmadan içinde gaz bulunması ihtimali olan kazan,
baca yolu, tank ve benzeri yerlere girmek veya bu gibi yerlerde kaynak ve tamir işleri
yapmak kesinlikle yasaktır.
53-Oksijen ve başka gaz tüplerini ısı yayan bir yerde bırakmak yasaktır.
54-Ellerini ve iş elbiselerini benzin ve benzin gibi tutuşturucu maddelerle temizlemek
yasaktır.
55-Çalışanlar, yangın önleme ve söndürme tedbirlerine riayet etmek ve yangın
başlangıcını ilk amirine veya itfaiyeye bildirmekle yükümlüdürler.
56-Sigara içilmez işareti bulunan yerlerde sigara içmek, kibrit veya çakmak kullanmak,
bunlara ateş, sigara veya yanıcı ve parlayıcı madde ile girmek kesinlikle yasaktır.
Kişisel Koruyucular, Uyarı , İkaz ve İşaretler ile İlgili Genel
Kurallar
57-Çalışanlar, İdare tarafından tespit edilmiş ve kullanılması hakkında karar verilmiş
olan kişisel koruyucu malzemeleri yaptıkları iş gereğince kullanmakla yükümlüdürler.
(Eldiven, gözlük, elektrik kaynağı gözlüğü, maske, baret, ayakkabı, önlük, kulak tıkacı,
kulak maşonu, kulaklık vs..)
58-Çalışanlar, İdare tarafından temin edilmiş olan, Kişisel Koruyucu malzeme, tulum,
giysi, maske, gözlük, ayakkabı, baret gibi tüm koruma araçlarını muhafaza etmek ve
kullanmakla yükümlüdürler.
59-Çalışanlar, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden, kendilerine teslim edilmiş olan
kişisel koruyucu malzemeleri en iyi şekilde muhafaza etmeye, kullanmaya ve
istenildiğinde iade etmeye mecburdurlar.
60-Belirli yerlere asılmış veya konulmuş olan “Sigara İçilmez” levhaları mahallinde
sigara içmek, ayrıca patlayıcı ve yanıcı malzemenin bulunduğu yerlerde yanıcı madde
ile yaklaşmak, sigara içmek kesinlikle yasaktır. Yanıcı ve patlayıcı madde olan benzin,
alkol ve diğer sıvı maddeler bina dışında açık bir yerde bulunsalar dahi sigara içmek,
ateşle yaklaşmak yasaktır.
61-Çalışılan yerlerde muhtelif yangın tehlikeleri için yapılmış ikaz ve uyarılara riayet
etmek gerekir. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu yerlere açık ateş ve alevle
yaklaşmak, kıvılcım çıkartan araç ve gereç kullanmak, Sigara içmek kesinlikle yasaktır.
Araç ve İş Makinesi Kullanımı ile İlgili Genel Kurallar
62-Şoför ve operatörler görevlendirildikleri araç ve iş makinelerini en iyi şekilde
korumak, temiz tutmak, günlük ve periyodik bakımlarını yapmak, arızalarını en kısa
zamanda bildirmekle sorumludur.
63-237 Sayılı Taşıt kanunu uyarınca, binek, kamyon, kamyonet, otobüs ve iş
makineleri ancak resmi görevlerde kullanılabilir. Görevi dışında, izinsiz olarak
güzergah dışına çıkmaları yasaktır.
64- Araç sorumlusu şoför/operatör, aracın Trafik sigortası, ruhsat, fenni ve egzost
muayene evraklarının bir nüshasını araçta bulundurmakla sorumludur.
65- Şoförlerin Görev Kağıdı olmadan göreve çıkmaları yasaktır.
66-Şoför ve operatörler, tüm trafik kural ve kaidelerine, ikaz ve işaretlere uymak
zorundadırlar.
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67-Şoför veya operatör, herhangi bir kaza durumunda, en kısa zamanda ilk amirine
bilgi vererek, kaza raporları ve diğer resmi işlemler tamamlanmasını beklemek
zorundadırlar. Amirlerinin izni olmadan olay mahallinden ayrılmaları yasaktır.
68-Şoför ve operatörler, Günlük bakımlarını her gün göreve çıkmadan yapmak
zorundadırlar. Günlük bakımda aracın lastikleri, aküsü, yağı, suyu, fren aksamları,
lamba ve farları, genel sızıntı kontrolü, temizliği, yangın tüpü kontrol edilerek, araç
veya iş makinesi göreve çıkartılır.
69-Araç ve iş makinelerimizin, şoför ve operatörleri ile arazi çalışmaları yapan ilgili
ekipler, aracın ve iş makinesinin emniyetini ve çevre güvenliğini almakla
yükümlüdürler.
Arazide Çalışan Ekipler ile İlgili Genel Kurallar
70-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler
Müdürlüğü gibi Kazı-Dolgu, Kanalizasyon-İçme suyu inşaatları, İnşaat Bakım-onarım,
Asfalt kaplama, Asfalt yama, Yıkım, Ağaç Sökme, Dikme gibi arazi çalışmaları yapan
Müdürlüklerimizde görev yapan Ekip Şefleri/sorumluları arazi çalışmalarında çalışan
personelin, kullanılan araç ve makinelerin ve özellikle çevrenin emniyetini sağlamakla
yükümlüdürler.
71-Arazi çalışmalarında, emniyet şeriti, uyarı tabelası, yol levhaları, çalışma bilgi
tabelası gibi uyarıcı ikaz ve işaretlemeler mutlaka yapılacak, bu konuya azami özen
gösterilecektir.
72-Şoför, operatör ve arazide çalışan ekipler, kendisini, diğer çalışanları, aracı ve/veya
iş makinesini ve özellikle çevreyi tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamazlar.
İdari İşler Komisyonu Raporu ile uygun bulunan Yönetmeliğin Belediye Meclisi
tarafından değiştirilmiş haliyle kabulüne; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.
Maddesinin b fıkrası ile 18. Maddesinin m fıkraları gereğince uygun olduğuna ; 2
Çekimser ( Ö.ALBAYRAK-K.G. ŞANCI ) oya karşılık 25 Kabul oyla ve Katılımın
Oy çokluğuyla karar verildi.
KARAR-71
Belediyemiz Meclisinin 03/01/2014 tarih ve 14 sayılı kararı ile
İdari İşler
Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün mülkiyeti Belediyemize
ait Elmaşehir Mahallesi 3501 Ada 1 Parselde bulunan Kapalı Semt Pazarı için
05/11/2011 tarihli Yusuf İslam COŞGUN’un dilekçesine istinaden 08/11/2011 tarih ve
1054 sayılı Belediye Encümen kararı gereğince yapılan protokol ile 31/12/2012 tarihine
kadar işgaliye karşılığı verilmiştir. Aynı yer için 24/05/2013 tarihli Ayşegül
COŞGUN’un dilekçesine istinaden 06/06/2013 tarih ve 652 sayılı Belediye Encümen
Kararı ile Çarşamba günleri için işgaliye karşılığı verilmiştir.
Söz konusu yer için Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 13/12/2013 tarihli görüşlerinde
belirttikleri üzere Karaman Seyyar Tuhafiyeciler Aktariyeciler Züccaciyeciler
Hırdavatçılar Esnaf Odası vekili Av. Yeliz ÖCAL tarafından, 08/12/2011 tarih ve
2011/1054 sayılı Belediye Encümen kararının iptali için açılan idari davada Mahkeme
2012/435 Esas 2013/1121 Karar sayılı ve 26/09/2013 tarihli kararında, Karaman
Belediyesi Semt Pazarı Yönetmeliği’nin 4. maddesine vurgu yaparak dava konusu
işlemin yetkili organ olan Belediye Meclisi yerine yetkisiz organ olan Belediye
Encümeni tarafından tesis edilmesine yetki yönünden hukuka aykırı bulmuş ve iptal
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kararı vermiştir. Söz konusu Belediye Encümen kararı Mahkeme kararı ile iptal
edildiğinden 24/05/2013 tarihli Ayşegül COŞGUN’un dilekçesinin yeniden
Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesi konusu;
Meclisce yapılan incleme neticesinde; Kapalı Pazar yerinin öncelikle Karaman’da
faaliyet gösteren pazar esnafına tahsisi düşünüldüğünden Ayşegül COŞGUN’un Kapalı
Pazar yerinde işgaliye bedeli karşılığı sosyete pazarı kurma talebinin İdari İşler
Komisyonu Raporu gereğince reddine; 5 Çekimser ( C.EVCEN- E.TURHANÖ.ALBAYRAK-A.ÖZMAYA-K.G.ŞANCI ) oya karşılık 19 kabul oyla ve katılımın oy
çokluğuyla karar verildi.
NOT: (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa ALANYA- H.Mehmet ÖZTAŞ ve
Hüseyin GÖKDEMİR oylamaya katılmadılar. )
KARAR-72
Belediyemiz Meclisinin 07/02/2014 tarih ve 54 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün kullanmakta olduğu 2
adet kamyon ve 1 adet vidanjörün ömrünü tamamlamış olup, işletme maliyetleri
yükseldiğinden ve ayrıca şehrin büyümesi ile birlikte yapılan iş hacminin de artmış
olması sebebiyle Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet damperli kamyon
ve 1 adet vidanjör alınması konusu;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün
kullanmakta olduğu 2 adet kamyon ve 1 adet vidanjörün ömrünü tamamlamış olup,
işletme maliyetleri yükseldiğinden ve ayrıca şehrin büyümesi ile birlikte yapılan iş
hacminin de artmış olması sebebiyle Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü hizmetlerinde
kullanılmak üzere talep edilen 2 adet damperli kamyon alımının reddine ve 1 adet
vidanjör alımının Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu gereğince uygun olduğuna;
Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
NOT: (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa ALANYA ve H.Mehmet ÖZTAŞ
oylamaya katılmadılar. )
KARAR-73
Belediyemiz Meclisinin 07/02/2014 tarih ve 56 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe
Komisyonuma havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün İller Bankası’ndan alınmış
21/08/2013 tarih ve 48824647/102.04/K-70001/25826 sayılı kredi onayı ile 5 adet
kamyon için 1.250.000,00 TL kredi tahsis edildiği, tahsis edilen kredi kapsamında
Müdürlüğe 5 adet Mercedes Axor 2529K model kamyonların Devlet Malzeme Ofisi
(DMO) kanalı ile alındığı ve bu alım için DMO’ya 770.092,54 TL’nin İller Bankası
üzerinden ödendiği ifade edildiğine ve İller Bankası’nca onay verilen fakat
kullanılmayan 479.907,46 TL’lik kredinin özellikle taş ocağı ve asfalt plenti arasında
kırmataş nakil işlerinde kullanabilecek yüksek kapasiteli kamyonlara ihtiyaç duyulması
münasebetiyle kalan kredi tutarından 2 adet kamyon alınması konusu;
Meclisçe yapılan inceleme neticesinde ; İller Bankası’ndan alınmış 21/08/2013 tarih ve
48824647/102.04/K-70001/25826 sayılı kredi onayı ile 5 adet kamyon için
1.250.000,00 TL kredi tahsis edildiği, tahsis edilen kredi kapsamında Müdürlüğe 5 adet
Mercedes Axor 2529K model kamyonların Devlet Malzeme Ofisi (DMO) kanalı ile
alındığı ve bu alım için DMO’ya 770.092,54 TL’nin İller Bankası üzerinden ödendiği
ve İller Bankası’nca onay verilen fakat kullanılmayan 479.907,46 TL’lik kredinin
özellikle taş ocağı ve asfalt plenti arasında kırmataş nakil işlerinde kullanabilecek
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yüksek kapasiteli kamyonlara ihtiyaç duyulması münasebetiyle kalan kredi tutarından 2
adet kamyon alımının Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu gereğince uygunluğuna; 1
Çekimser ( E.TURHAN ) oya karşılık 24 Kabul Oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla karar
verildi.
NOT: (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa ALANYA ve H.Mehmet ÖZTAŞ
oylamaya katılmadılar. )
KARAR-74
Belediyemiz Meclisinin 03/01/2014 tarih ve 22 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen, Yenişehir Mahallesi muhtarı Nusrettin YILDIZ’ın
belirttiği üzere ilimiz Larende Mahallesi Ahmet Öktem Caddesi 5462 Ada 165 Parselde
bulunan Belediyemize ait boş büfeyi muhtarlık bürosu olarak ücretsiz kullanmak
istediğine dair dilekçesine istinaden 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin
(e) fıkrası gereğince tahsisi konusu;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde ; Belediyemize ait Larende Mahallesi Ahmet
Öktem Caddesi 5462 Ada 165 Parselde bulunan büfenin park içerisinde yer aldığından
ve çevresinin toplu yaya geçişlerinde risk oluşturabilecek yollarla çevrili olması
münasebetiyle Yenişehir Mahallesi Muhtarlık Bürosu olarak tahsis edilmesi talebinin
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu gereğince reddine; Katılımın Oy birliğiyle karar
verildi.
NOT: (Belediye Meclis Üyesi Hediye YAVUZASLAN oylamaya katılmadı. )
KARAR-75
Belediyemiz Meclisinin 07/02/2014 tarih ve 59 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe
komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün “3788 Ada 3 Nolu
Parsel’in Kızılay’a tahsis süresinin belirlenmesine” yönelik 06/02/2014 tarih ve 319
sayılı önergesinin konusu ;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde ; Belediye Meclisinin 11/11/2013 tarih ve 603
sayılı kararı ile Kızılay’ın ihtiyaç duyulan Kan Toplama Merkezi, Kreş, Aşevi, Kuru
Gıda Ambarı, Soğukhava Deposu ve bunların idaresine yönelik idari bina yapımı için
tahsis edilen 3788 Ada 1 Parsel ifraz hattı ile ayrılarak tadilat sonrası işlemleri
gerçekleştirilmiş ve 3788 Ada 3 Parsel oluşturulmuştur. Sözü edilen tesislerin yapımına
2 yıl içinde başlanmadığı veya tahsis amacı dışında tesis yapılması halinde üzerindeki
binalar ile birlikte Belediye’ye iade edilmesi kaydıyla 3788 Ada ve 3 Parsel’deki
taşınmazın 25 yıl süre ile Kızılay’a tahsis edilmesinin Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu gereğince uygunluğuna; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
NOT: (Belediye Meclis Üyesi Hediye YAVUZASLAN oylamaya katılmadı. )
KARAR-76
Belediye Meclisinin 07/02/2014 tarih ve 60 Sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonuna
havale edilen; Karaman İli, Merkez İlçe, Yenişehir Mahallesi, 3918 ada 2 no’ lu
parselin Revizyon ve İlave İmar Planında ayrık nizam 3 kat yapılaşma şartlarında
olduğu ancak eski imar durumunda bitişik nizam yapılaşma şartında kaldığından
bahsederek mağduriyetin giderilmesi amacıyla yaptırılan imar plan tadilatı konusu ;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Yenişehir Mahallesi, 3918 ada 2 no’ lu parselin
Bitişik Nizam 3 kat ön bahçe çekme mesafesi 5 metre olacak şekilde düzeltilmek
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şartıyla 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında N30-D-05-D-3-D imar paftasında
gösterildiği şekilde yaptırılan İmar Plan Tadilatının İmar İşleri Komisyonu Raporu
gereğince uygun olduğuna ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesi gereğince
onanmasına ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
NOT: ( Belediye Meclis Üyeleri Naim ÖZPINAR- Enver TURHAN- Hediye
YAVUZASLAN- Hüseyin GÖKDEMİR oylamaya katılmadılar )
KARAR-77
Belediye Meclisinin 03/01/2014 tarih ve 32 Sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonuna
havale edilen; Karaman İli, Merkez İlçe, Hacıcelal Mahallesi, 4223 ada 1 no’ lu
parselin Revizyon ve İlave İmar Planında çekme mesafelerine yönelik herhangi bir
ibare bulunmadığı ile aynı zamanda cephe hattındaki diğer parsellerde yapı teşekkülü
bulunmadığı ve taşınmazla aynı cephe hattında bulunan 8 ve 9 parsellerde yoldan 5 m
çekilirse minimum yapı derinliği oluşamayacağı, aynı ada 3 no’lu parselle şuyulanması
gerektiği ancak 3 parselde yapılaşma tamamlandığından şuyulanma imkanı
bulunmadığından adanın batı ve doğu cephelerinde çekme mesafesinin ‘0’ metre, kuzey
ve güney cephelerinde 5 metre olması amacıyla yaptırılan imar plan tadilatı konusu ;
Meclisçe yapılan inceleme neticesinde; Hacıcelal Mahallesi, 4223 adada kuzey ve
güney cephelerinde çekme mesafesinin 5 metre, batı ve doğu cephelerinde çekme
mesafesinin ‘0’ metre olması amacıyla 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında N30D-10-A-4-B imar paftasında gösterildiği şekilde yaptırılan İmar Plan Tadilatının İmar
İşleri Komisyonu Raporu gereğince uygun olduğuna ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun
8-b maddesi gereğince onanmasına;1 Çekimser ( H.M.ÖZTAŞ ) oya karşılık, 25 Kabul
oyla ve Katılımın Oy çokluğuyla ile karar verildi.
NOT: (Belediye Meclis Üyesi Hediye YAVUZASLAN oylamaya katılmadı. )
KARAR-78
Belediye Meclisinin 03/01/2014 tarih ve 33 Sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonuna
havale edilen; Karaman İli, Merkez İlçe, Siyaser Mahallesi sakinlerinin Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ve mahalle genelinde yoğunluğun arttırılması
konusu;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde; daha önce Siyaser Mahallesinde Kentsel
Dönüşüm ilan edildiğinden ve mahalle sakinlerince uygulamaya itiraz edildiğinden ve
söz konusu bölgede 18. madde uygulaması yapıldığından uygulama sonuçlandırıldıktan
sonra değerlendirilmesinin uygun olduğuna, İmar İşleri Komisyonu Raporu gereğince
talebin şu an için reddine ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
NOT: (Belediye Meclis Üyesi Hediye YAVUZASLAN oylamaya katılmadı. )
KARAR-79
Belediye Meclisinin 07/02/2014 tarih ve 68 Sayılı kararı ile İmar ileri Komisyonuna
havale edilen; Karaman İli, Merkez İlçe, Yenişehir Mahallesi, 173, 175, 1880, 1881 ve
3590 no’ lu adalarda eski imar durumundaki gibi TAKS’ ın yönetmelik gereğince %40
olması amacıyla Ayrık Nizam 3 kat olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı konusu;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Yenişehir Mahallesi, 173 no’ lu adada TAKS’
ın yönetmelik gereğince %40 olması amacıyla Ayrık Nizam 3 kat olacak şekilde 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planında N30-D-10-A-2-A imar paftasında gösterildiği şekilde
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yaptırılan İmar Plan Tadilatının İmar işleri Komisyonu Raporu gereğince uygun
olduğuna ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesi gereğince onanmasına;
Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
NOT: (Belediye Meclis Üyesi Hediye YAVUZASLAN oylamaya katılmadı. )
KARAR-80
Belediye Meclisinin 07/02/2014 tarih ve 61 Sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonuna
havale edilen; Karaman İli, Merkez İlçe, Sakabaşı Mahallesi, 622 ada 12 no’ lu parselin
Revizyon ve İlave İmar Planında bir kısmının yol, bir kısmının ‘Konut Alanı’, bir
kısmının ‘Sosyal Kültürel Tesis Alanı’ ve bir kısmının ‘Özel Sağlık Tesis Alanı’ nda
kaldığından söz konusu parselin kuzeyinde bulunan 10 metre genişliğindeki yol kuzeye
kaydırılıp, ‘Sosyal Kültürel Tesis Alanı’ ile ‘Özel Sağlık Tesis Alanı’ nda daraltma
yapılarak mağduriyetin giderilmesi amacıyla yaptırılan imar plan tadilatı konusu ;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Sakabaşı Mahallesi, 622 ada 12 no’ lu parsel
için Konya 2. İdare Mahkemesinin 2013/228 Esas Sayılı dava dosyası bulunmakta olup
açılan davanın henüz sonuçlanmamış olması ve benzer taleplerle daha önce imar plan
tadilatı teklifinde bulunulduğu Belediye Meclisinin 09/04/2013 Tarih ve 266 Sayılı
Kararında ‘söz konusu bölgede yapılan yeni plan koşulları gereğince 18. madde
uygulaması yapılacak, yol ya da yeşil alan gibi kamuya ait alanlarda yer alan parseller
konut adalarına taşınacak olup; Sakabaşı Mahallesi, 622 ada 12 no’ lu parselin
bulunduğu alandaki yol güzergahının bozulamayacağından yola terkin kaldırılması
talebinin reddi’ yönünde karar verildiğinden İmar Plan Tadilatının İmar İşleri
Komisyonu Raporu gereğince reddine ;
Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
NOT: (Belediye Meclis Üyesi Hediye YAVUZASLAN oylamaya katılmadı. )
KARAR-81
Belediye Meclisinin 07/02/2014 tarih ve 62 Sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonuna
havale edilen; Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, 4583 ada 1 no’ lu parselde
bulunan ihdasın giderilmesi amacıyla 4581, 4583 ve 4584 adaların bulunduğu bölgede
yaptırılan imar plan tadilatı konusu;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Kırbağı Mahallesi, 4583 ada 1 no’ lu parselde
bulunan ihdasın giderilmesi amacıyla 4581, 4583 ve 4584 adaların bulunduğu bölgede
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında N30-C-06-B-2-A ve N30-C-06-B-2-B imar
paftalarında gösterildiği şekilde yaptırılan İmar Plan Tadilatının İmar işleri Komisyonu
Raporu gereğince uygun olduğuna ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesi
gereğince onanmasına; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
NOT: (Belediye Meclis Üyesi Hediye YAVUZASLAN oylamaya katılmadı. )
KARAR-82
Belediye Meclisinin 07/02/2014 tarih ve 65 Sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonuna
havale edilen; Karaman İli, Merkez İlçe, Zembilli Mahallesi, 1631 ada 18(1,2,3) no’ lu
parselin Revizyon ve İlave İmar Planında ‘Konut Alanı’ olarak görüldüğünden ‘T4
Lejantlı Ticaret Alanı’ na çevrilmesi amacıyla yaptırılan imar plan tadilatı konusu ;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Zembilli Mahallesi, 1631 adanın ‘T4 Lejantlı
Ticaret Alanı’ na çevrilerek 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında N30-D-10-B imar
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paftasında, gösterildiği şekilde yaptırılan İmar Plan Tadilatının İmar işleri Komisyonu
Raporu gereğince uygun olduğuna ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesi
gereğince onanmasına; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
NOT: (Belediye Meclis Üyesi Hediye YAVUZASLAN oylamaya katılmadı. )
KARAR-83
Belediye Meclisinin 07/02/2014 tarih ve 65 Sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonuna
havale edilen; Karaman İli, Merkez İlçe, Zembilli Mahallesi, 1631 ada 18(1,2,3) no’ lu
parselin Revizyon ve İlave İmar Planında ‘Konut Alanı’ olarak görüldüğünden ‘T4
Lejantlı Ticaret Alanı’ na çevrilmesi amacıyla yaptırılan imar plan tadilatı konusu ;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Zembilli Mahallesi, 1631 adanın ‘T4 Lejantlı
Ticaret Alanı’ na çevrilerek, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında N30-D-10-B-3D imar paftasında gösterildiği şekilde yaptırılan İmar Plan Tadilatının İmar işleri
Komisyonu Raporu gereğince uygun olduğuna ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8-b
maddesi gereğince onanmasına; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
NOT: (Belediye Meclis Üyesi Hediye YAVUZASLAN oylamaya katılmadı. )
KARAR-84
Belediye Meclisinin 07/02/2014 tarih ve 66 Sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonuna
havale edilen; Karaman İli, Merkez İlçe, Zembilli Ali Efendi Mahallesi, 3553 ada 2 ve
4 no’ lu parsellerin Revizyon ve İlave İmar Planında ‘Spor Alanı’ nda kaldığından
‘Resmi Kurum Alanı’ na çevrilmesi amacıyla yaptırılan imar plan tadilatı konusu ;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Zembilli Ali Efendi Mahallesi, 3553 ada 2 ve 4
no’ lu parsellerde yaptırılan imar plan tadilatının ‘Resmi Kurum (Spor Tesisi Alanı)’
olacak şekilde düzeltilmek şartıyla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında N30-D-10-C
imar paftasında, gösterildiği şekilde yaptırılan İmar Plan Tadilatının İmar işleri
Komisyonu Raporu gereğince uygun olduğuna ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8-b
maddesi gereğince onanmasına; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
NOT: (Belediye Meclis Üyesi Hediye YAVUZASLAN oylamaya katılmadı. )
KARAR-85
Belediye Meclisinin 07/02/2014 tarih ve 66 Sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonuna
havale edilen; Karaman İli, Merkez İlçe, Zembilli Ali Efendi Mahallesi, 3553 ada 2 ve
4 no’ lu parsellerin Revizyon ve İlave İmar Planında ‘Spor Alanı’ nda kaldığından
‘Resmi Kurum Alanı’ na çevrilmesi amacıyla yaptırılan imar plan tadilatı konusu ;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Zembilli Ali Efendi Mahallesi, 3553 ada 2 ve 4
no’ lu parsellerde yaptırılan imar plan tadilatının ‘Resmi Kurum (Spor Tesisi Alanı)’
olacak şekilde düzeltilmek şartıyla, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında N30-D10-C-1-A ve N30-D-10-C-1-B imar paftalarında gösterildiği şekilde yaptırılan İmar
Plan Tadilatının İmar işleri Komisyonu Raporu gereğince uygun olduğuna ve 3194
Sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesi gereğince onanmasına; Katılımın Oy birliğiyle
karar verildi. NOT: (Belediye Meclis Üyesi Hediye YAVUZASLAN oylamaya
katılmadı. )
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KARAR-86
Belediye Meclisinin 03/01/2014 tarih ve 35 sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonuna
havale edilen Belediye Meclis Üyesi Celil EVCEN’ in sözlü önergesi olan imar plan
notlarında düzenleme yapılması konusu;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde ;
1. Plan notlarının II. Yapılaşma Hükümleri bölümünün 24. madde 14. Fıkrasının
aşağıda bahsedildiği şekilde değiştirilmesine
14) KAT HOLLERİ, SAHANLIKLAR VE MERDİVENLER ALANLARININ;
BULUNDUĞU HER KAT İÇİN 20 M2 YE KADAR OLAN KISMI KAKS
(EMSAL) ALANINA DÂHİL DEĞİLDİR. (BU DEĞİŞİKLİK 10/12/2013
TARİH VE 664 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARININ
ONAYINDAN SONRA YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALMAMIŞ
PARSELLERDE GEÇERLİDİR.)
ZEMİN KATTA KULLANILAN ASANSÖR BRÜT ALANI TAKS VE
EMSAL ALANA DÂHİL DEĞİLDİR.
Ayrıca;
10.12.2013 tarih ve 664 sayılı BMK onaylanan 1/1000 ölçekli plan notlarında
uygulamada karşılaşılan problemlerin çözülmesi amacıyla 11.5 maddesinde de
düzenleme yapılaması gerekmiş olup,
2. Plan notlarının II. Yapılaşma Hükümleri bölümünün 11.5 maddesinin aşağıda
bahsedildiği şekilde değiştirilmesine
11.5. PARSELLERİN BİRLEŞEREK UYGULAMA YAPMASI
TALEPLERİNDE YENİ OLUŞACAK PARSELLERİN YAPILAŞMAYA
UYGUN OLMASI, ADADA GERİ KALAN PARSELLERİN
YAPILAŞMASININ ENGELLENMEMESİ ESASTIR. BİTİŞİK NİZAM YAPI
ADALARINDA BİRLEŞEREK UYGULAMA YAPILMASI TALEPLERİNDE
ADANIN TAMAMINDA BİRLEŞME OLMADAN UYGULAMAYA İZİN
VERİLEMEZ. (10/12/2013 TARİH VE 664 SAYILI BELEDİYE MECLİS
KARARININ ONAYINDAN ÖNCE İNŞAAT RUHSATI, TEVHİT, İFRAZ
YOLA TERK VS. İÇİN İMAR DURUMU ALINMIŞ PARSELLER İÇİN
VERİLEBİLİR.) BİRLEŞEREK ADA BÜTÜNÜNLÜĞÜNÜN
SAĞLANMASI DURUMLARINDA; FARKLI YAPILAŞMA
KOŞULLARINA SAHİP PARSELLERİN (BİRLEŞMEDEN ÖNCEKİ
YAPILAŞMA HAKLARINA AİT EMSAL ORANLARI AYRI AYRI
HESAPLANIP TOPLANARAK) BİRLEŞEREK UYGULAMA
YAPABİLMESİ HUSUSLARINDA BELEDİYESİ YETKİLİDİR.
BİRLEŞEREK 1500 M2 NİN SAĞLANMASI DURUMLARINDA; FARKLI
KAT YÜKSEKLİĞİ, YAPI YOĞUNLUĞU VE YAPILAŞMA
KOŞULLARINA SAHİP PARSELLERİN (BİRLEŞMEDEN ÖNCEKİ
YAPILAŞMA HAKLARINA AİT EMSAL ORANLARI AYRI AYRI
HESAPLANIP TOPLANARAK) BİRLEŞEREK UYGULAMA
YAPABİLMESİ HUSUSLARINDA BELEDİYESİ YETKİLİDİR.
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10/12/2013 tarih ve 664 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli plan
notlarında uygulamada karşılaşılan problemlerin çözülmesi amacıyla belirtilen
değişikliklerin yapılmasının İmar işleri Komisyonu Raporu gereğince uygun olduğuna
ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesi gereğince onanmasına; Katılımın Oy
birliğiyle karar verildi.
NOT: (Belediye Meclis Üyesi Hediye YAVUZASLAN oylamaya katılmadı. )
KARAR-87
Belediye Meclisinin 07/02/2014 tarih ve 67 Sayılı kararı ile İmar İşleri komisyonuNA
havale edilen; Karaman İli, Merkez İlçede Karayolları tarafından yapılan yeni
çevreyolu güzergahı değişikliğine istinaden yapılan çalışmalar doğrultusunda yeni
çevreyolu için hazırlanacak imar planlarının izinlendirilebilmesi hususunun Bakanlıkça
değerlendirilebilmesi için yeni çevreyolu güzergahına isabet eden taşınmazlar hakkında
Kamu Yararı Kararı alınması gerektiğinden ve 18/12/2012 Tarihli İçişleri Bakanlığının
vermiş olduğu Kamu Yararı Kararında belirtilen güzergahta Karayolları Genel
Müdürlüğünce revize yapıldığından güzergah değişikliği yapılan bölgede hem yol hem
de yolun ekli haritada gösterildiği şekilde sağlı sollu ‘Konut Dışı Kentsel Çalışma
Alanı’ olarak planlanmasına yönelik olarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılabilmesi ve 5403 Sayılı Kanunun 13/d maddesi
gereğince İçişleri Bakanlığından Kamu Yararı Kararı alınabilmesi için Bakanlığa
gönderilecek eklerin, alanlara ait pafta, ada ve parsel numaralarının açıkça belirtildiği
Belediye Meclis Kararı ile birlikte iletilmesi gerektiği konusu;
Meclisce yapılan inceleme neticesinde; 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanunu gereğince ekli listede pafta/ada/parsel numaraları belirtilen alanda üst ölçekli
plan değişiklikleri ve alt ölçek ilave imar planı yapılmasının İmar İşleri Komisyonu
Raporu gereğince uygun olduğuna ; 1 Red, ( K.G.ŞANCI ) 5 Çekimser ( Z.YILDIZA.ÖZMAYA-E.TURHAN-A.YILDIZ-M.YILMAZ ) oya karşılık 20 Kabul oyla ve
katılımın oy çokluğuyla karar verildi.
NOT: (Belediye Meclis Üyesi Hediye YAVUZASLAN oylamaya katılmadı. )
5403 Sayılı Kanun Kamu Yararı Kararı Alınacak Alanların Ada/Parsel Listesi:
5403 SAYILI KANUN KAMU YARARI KARARI ALINACAK ALANLARIN
ADA/PARSEL LİSTESİ
Ada
Parsel
Pafta
71
6
N30-d-04-c-3-d
10
N30-d-04-c-4-b
11
N30-d-04-c-4-c
13
N30-d-04-c-3-a
14
N30-d-04-c-3-d
15
N30-d-04-c-3-d
18
N30-d-04-c-4-b
19
N30-d-04-c-4-c
20
N30-d-04-c-4-c
85
17
N30-d-05-d-4-a

26

86

88

89

91

92

18
43
44
45
58
59
66
67
68
1
2
4
13
16
18
30
31
5
6
7
8
9
10
22
23
24
25
2
3
27
28
29
30
47
2
46
47
55
56
8
9
10
11

N30-d-05-d-4-b
N30-d-05-d-4-b
N30-d-05-d-4-b
N30-d-05-d-4-b
N30-d-05-d-4-b
N30-d-05-d-4-b
N30-d-05-d-4-b
N30-d-05-d-4-b
N30-d-05-d-4-b
N30-d-05-d-4-a
N30-d-05-d-4-a
N30-d-05-d-4-a
N30-d-04-c-3-b
N30-d-05-d-4-a
N30-d-05-d-4-a
N30-d-05-d-4-a
N30-d-05-d-4-a
N30-d-04-c-3-b
N30-d-04-c-3-b
N30-d-04-c-3-b
N30-d-04-c-3-b
N30-d-04-c-3-c
N30-d-04-c-3-c
N30-d-04-c-3-d
N30-d-04-c-3-d
N30-d-04-c-3-a
N30-d-04-c-3-d
N30-d-04-c-4-c
N30-d-04-c-4-c
N30-d-04-c-4-c
N30-d-04-c-4-c
N30-d-04-c-4-c
N30-d-04-c-4-c
N30-d-04-c-4-c
N30-d-04-c-4-d
N30-d-04-c-4-d
N30-d-04-c-4-d
N30-d-04-c-4-d
N30-d-04-c-4-d
N30-d-05-d-4-a
N30-d-05-d-4-a
N30-d-05-d-4-a
N30-d-05-d-4-a

27

96
145
146

147

150

151

152

12
13
14
15
16
17
18
20
13
14
1
23
24
25
26
27
28
3
6
7
7
8
9
10
18
19
29
30
31
32
33
7
14
17
18
22
23
24
25
26
27
25
26

N30-d-05-d-4-a
N30-d-05-d-4-a
N30-d-04-c-3-b
N30-d-04-c-3-b
N30-d-04-c-3-b
N30-d-04-c-3-b
N30-d-05-d-4-a
N30-d-04-c-3-b
N30-d-04-c-3-b
N30-d-04-c-3-b
N30-d-09-b-1-a
N30-d-09-a-2-b
N30-d-09-a-2-b
N30-d-09-a-2-b
N30-d-09-a-2-b
N30-d-09-a-2-b
N30-d-09-a-2-b
N30-d-04-d-3-c
N30-d-09-a-2-b
N30-d-04-d-3-c
N30-d-04-d-3-c
N30-d-09-b-1-a
N30-d-09-a-2-b
N30-d-09-a-2-a
N30-d-09-a-2-b
N30-d-09-a-2-a
N30-d-09-a-2-b
N30-d-09-a-2-b
N30-d-09-a-2-b
N30-d-09-a-2-a
N30-d-09-a-2-d
N30-d-09-a-2-a
N30-d-09-a-2-d
N30-d-09-a-2-a
N30-d-09-a-2-a
N30-d-09-a-2-a
N30-d-09-a-2-a
N30-d-09-a-2-a
N30-d-09-a-2-a
N30-d-09-a-2-a
N30-d-09-a-2-d
N30-d-09-a-2-d

28

868

869
882

890

27
24
25
26
6
4
5
6
14
6

N30-d-09-a-2-d
N30-d-04-c-3-a
N30-d-04-c-3-d
N30-d-04-c-3-a
N30-d-04-c-4-c
N30-d-04-c-4-d
N30-d-04-c-4-d
N30-d-04-c-4-d
N30-d-04-c-4-d
N30-d-05-d-4-b

10.02.2014

Nafiz Nadir NAS
Meclis 1.Başkan V.

Murat ORHAN
Katip
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Fatih TÜREDİ
Katip

