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MELİKGAZİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ 
 
 
 
 

 
Toplantı tarihi : 06.09.2021 
Toplantı No      : 11 
Birleşim No      : 1 
Oturum No      : 1 - 2 
 
 
 
 
Gündem  Sıra No : 01 
Karar No      : 186 
 
            
           Melikgazi Mahallesi 2574 ada 4 parsel numaralı taşınmazda plan tadilatı yapılması hakkındaki 
25.08.2021 tarihli ve 72 nolu İmar Komisyonu raporunun okunmasından sonra talebin bir sonraki 
komisyon toplantısında değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon  raporunun 
kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
 
 
Gündem  Sıra No : 02 
Karar No      : 187 
 
           Yeşilyurt Mahallesinde meri imar planında park alanı olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı 
olarak planlanması hakkındaki 25.08.2021 tarihli ve 73 nolu İmar Komisyonu raporunun okunmasından 
sonra 1/1000 ölçekli 33-P-II-d öneri uygulama imar planı paftasında plan müellifi tarafından ilgili 
mevzuat ve teknik gereklere göre hazırlanarak tasdik sınırı içerisine alındığı ve plan açıklama raporunda 
da ifade edildiği şekilde düzenlenmesinin onanmasına oy birliği ile karar verildi. 
 
 
Gündem  Sıra No : 03 
Karar No      : 188 
 
       Nuh Mehmet Fırıncı'nın Yıldırım Beyazıt Mahallesinde adının "Osman-Fatma Fırıncı Cami'' olması 
şartıyla, maliyetinin ve uygulamasının tarafınca yürütülerek cami yaptırmak hususundaki talebine 
dair  12.08.2021 tarihli ve 136337 sayılı yazının okunmasından sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi 
3256 ada 189/78 nolu parsele adının "Osman - Fatma Fırıncı Cami'' olması şartıyla maliyetinin ve 
uygulamasının tarafınca yürütülerek cami yaptırmak talebinin kabulüne, hayırsever ile Belediyemiz 
arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına yetki 
verilmesine oy birliği ile karar verildi. 
                   
 
Gündem  Sıra No : 04 
Karar No      : 189 
 
         Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünün tahsis edilmesi talebine dair 31.08.2021 tarihli ve 139933 sayılı 
yazının okunmasından sonra  mülkiyeti Belediyemize ait Anbar Mahallesinde kain 13141 ada 4 parsel 
numaralı taşınmazın 2 yıllığına ve isminin Ahmet Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi olması şartıyla 
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesine  oy birliği ile karar verildi. 
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Gündem  Sıra No : 05 
Karar No      : 190 
 
       Melikgazi İlçe Müftülüğünün tahsis edilmesi talebine dair 27.08.2021 tarihli ve 139285 sayılı 
yazının okunmasından sonra mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı olan  Konaklar Mahallesi 13196 ada 6 
parsel numaralı taşınmazın 2 yıllığına Melikgazi İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesine oy birliği ile 
karar verildi. 
  
 
Gündem  Sıra No : 06 
Karar No      : 191 
 
 
         Belediyemizce ihtiyaç olması halinde İller Bankası veya diğer bankalardan kredi alınabilmesi için 
Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına yetki verilmesine dair 01.09.2021 tarihli 
ve 140107 sayılı yazının okunmasından sonra  2021-2022 yıllarında kullanılmak üzere 45.265.000 TL 
'ye  ve 120 aya kadar vadeli kredi alınabilmesi ve borçlanmayla ilgili iş ve işlemleri yürütmek için gerekli 
olan evrakları imzalamaya, Belediye Başkanı veya görevlendirilecek Başkan Yardımcısına yetki 
verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 
                   

 
Gündem  Sıra No : 07 
Karar No      : 192 
 
          Harcama birimlerimizin bütçenin uygulandığı yıl içinde ortaya çıkan ilave yatırım ihtiyaçları 
nedeniyle  2021 yılı için ek ödenek verilmesi talebine dair  01.09.2021 tarihli ve 140109 sayılı yazının 
okunmasından sonra konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna havale edilmesine oy 
birliği ile karar verildi. 
 
 
Gündem  Sıra No : 08 
Karar No      : 193 
            
         Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin nakdi yardım 
yapılması talebine dair 01.09.2021 tarihli ve 140104 sayılı yazının okunmasından sonra adı geçen 
derneğe  150.000 TL nakdi yardım yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 
             
 
Gündem  Sıra No : 09 
Karar No      : 194 
 
        Gökhan Göç'ün uzlaşma talebine dair 01.09.2021 tarihli ve 140177 sayılı yazının okunmasından 
sonra  Kayseri 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/188 Esas sayılı dosyasında davacının talebi 
doğrultusunda uzlaşılmasına oy birliği ile karar verildi. 
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Gündem  Sıra No : 10 
Karar No      : 195 
 
            Şirintepe Mahallesi 13294 ada 1 parsel numaralı taşınmazda  1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliği yapılmasına dair 31.08.2021 tarihli ve 139934 sayılı yazının okunmasından sonra konunun 
incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
     
 
Gündem  Sıra No : 11 
Karar No      : 196 
 
               
            Bütçenin uygulandığı yıl içinde ortaya çıkan ilave yatırım ihtiyaçları nedeniyle ek ödenek 
verilmesi hakkındaki 06.09.2021 tarihli ve 74 nolu Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun okunmasından 
sonra  75.000.000 TL  Ek Ödenek verilmesinin uygun olduğu yönünde  düzenlenen komisyon raporunun 
kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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