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MELİKGAZİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ 
 
 
 
 

 
Toplantı tarihi : 04.10.2021 
Toplantı No      : 13 
Birleşim No      : 1 
Oturum No      : 1  
 
 
 
 
Gündem  Sıra No : 01 
Karar No      : 197 
 
           Belediyemiz stratejik planına uygun olarak hazırlanan 2022 yılı taslak performans 
programının görüşülmesi bulunduğundan, buna dair 17.09.2021 tarihli ve 143231 sayılı yazının 
okunmasından sonra konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 
oy birliği ile karar verildi. 
 
 
Gündem  Sıra No : 02 
Karar No      : 198 
 
            Belediyemizin 2022 yılı Bütçe taslağı ve kararnamesinin görüşülmesi bulunduğundan, 
buna dair 28.09.2020 tarihli ve 145026 sayılı yazının okunmasından sonra konunun incelenmek 
üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
 
 
Gündem  Sıra No : 03 
Karar No      : 199 
 
        Belediyemizin 2022 yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin görüşülmesi bulunduğundan, buna  dair 
30.09.2021  tarihli ve 144997 sayılı yazının okunmasından sonra konunun incelenmek üzere 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.         
 
Gündem  Sıra No : 04 
Karar No      : 200 
 
            Mehmet Balgüneş’in Aile Sağlığı Merkezi yaptırmak hususundaki talebinin görüşülmesi 
bulunduğundan, buna dair 24.09.2021 tarihli ve 143701 sayılı yazının okunmasından sonra  
Mehmet Balgüneş'in Yeniköy Mahallesi 5394 ada 1 nolu parselin güneyinde kalan ve mülkiyeti 
kamuya ait alana adının "Balgüneş Aile Sağlığı Merkezi" olması şartı ile maliyeti tarafınca 
karşılanıp inşaatının yine tarafınca yürütülmesi ile Aile Sağlığı Merkezi yaptırmak hususundaki 
talebinin kabulüne, hayırsever ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Belediye 
Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına yetki verilmesine oy birliği ile karar 
verildi.                    
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Gündem  Sıra No : 05 
Karar No      : 201 
 
      Kamanlıoğlu Enerji San.Tic.Ltd.Şti. ve Kamanlıoğlu Solar Yenilenebilir Enerji 
San.Tic.Ltd.Şti.'nin Yeşilyurt Mahallesi 12679 ada 1 nolu parselin kuzeyinde bulunan alana Aile 
Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonunun isminin Mehmet Kamanlıoğlu veya daha sonra 
belirleyecekleri bir isim olması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair 28.09.2021 
tarihli ve 145031 sayılı yazının okunmasından sonra  adı geçen şirketlerin yapılacak olan Aile 
Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonunun isminin Mehmet Kamanlıoğlu veya daha sonra 
belirleyecekleri bir isim olması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.         
 
 
Gündem  Sıra No : 06 
Karar No      : 202 
 
 
         Mülkiyeti Belediyemize ait 3 adet taşınmazın Erciyes Vergi Dairesine olan vergi 
borcumuza karşılık mahsup edilmek üzere Hazineye devredilmesi hususundaki talebin 
görüşülmesi bulunduğundan buna dair 28.09.2021 tarihli ve 145064 sayılı yazının 
okunmasından sonra  mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmanlı Mahallesi 12645 ada 1 parsel 
numaralı cami alanı, Keykubat Mahallesi 10953 ada 6 parsel numaralı okul alanı, Osman 
Kavuncu Mahallesi 2572 ada 4 parsel numaralı okul alanı toplam 12.523,10 m² taşınmazın 
Belediyemiz vergi borçlarına mahsup edilmek üzere Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak 
Müdürlüğüne tespit edilen bedel ile devri (Hazinece satın alınması) ve Belediye Encümenine 
yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 
      

 
Gündem  Sıra No : 07 
Karar No      : 203 
 
             Germir Mahallesi 13593 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde 
imar planı değişikliği yapılmasına dair talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale 
edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
 
 
Gündem  Sıra No : 08 
Karar No      : 204 
            
            Altınoluk Mahallesi 7855 ada 7 parselde imar planı tadilatı yapılmasına dair talebin 
incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
 
 
Gündem  Sıra No : 09 
Karar No      : 205 
 
    Gesi Mahallesi 9085 ada 3 parselde imar planı tadilatı yapılmasına dair talebin incelenmek 
üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
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Gündem  Sıra No : 10 
Karar No      : 206 
 
           Gesi Mahallesinde Kentsel Sit Alanı dışında bulunan "S" lejant işaretli imar adalarında 
uygulama imar planına ilave plan notu eklenmesine dair talebin incelenmek üzere İmar 
Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
 
 
Gündem  Sıra No : 11 
Karar No      : 207 
 
        Şirintepe Mahallesi 13294 ada 1 parsel numaralı taşınmazda plan tadilatı yapılması 
hakkındaki 15.09.2021 tarihli ve 76 nolu komisyon raporunun okunmasından sonra Akaryakıt 
ve Servis İstasyonunda yer alan sağlık koruma bandının Mimarsinan Belediyesi 
döneminde yapıldığı anlaşılmış olup, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol 
Daire Başkanlığı'nın uygun görüş yazılarına istinaden sağlık koruma bandının kaldırılarak 
planlanması hususundaki (UİP-38726841 plan işlem numaralı) konunun, 1/1000 ölçekli K35-D-
02-B-4- A öneri uygulama imar planı paftalarının plan müellifi tarafından ilgili mevzuat ve 
teknik gereklere göre hazırlanarak tasdik sınırı içerisine alındığı ve plan açıklama raporunda da 
ifade edildiği şekilde düzenlenmesinin onanmasına komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile 
karar verildi.       
 
 
Gündem  Sıra No : 12 
Karar No      : 208 
 
        Melikgazi Mahallesi 2574 ada 4 parsel numaralı taşınmazda plan tadilatı yapılması 
hakkındaki 15.09.2021 tarihli ve 75 nolu komisyon raporunun okunmasından sonra (UİP, 
38982578 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli 30-N-IV-c 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 
çokluğu ile karar verildi. 
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Toplantı tarihi : 13.10.2021 
Toplantı No      : 12 
Birleşim No      : 2 
Oturum No      : 1 
 
 
 
Gündem  Sıra No : 01 
Karar No      : 209 
 
         Belediyemize ait 2022 mali yılı taslak performans programı hakkında Plan ve Bütçe 
Komisyonunca hazırlanan 07.10.2021 tarihli ve 77 nolu raporun okunmasından sonra  
Belediyemiz 2022 mali yılı performans programı taslağının 2022 mali yılı Bütçe tasarısı ve 
2020-2024 Stratejik Planı ile uyumlu olduğu yönünde hazırlanan komisyon raporunun kabulüne 
oy çokluğu ile karar verildi. 
 
 
Gündem  Sıra No : 02 
Karar No      : 210 
 
        Belediyemizin 2022 Mali Yılı Bütçe taslağı ve Bütçe Kararnamesi hakkında Plan ve Bütçe 
Komisyonunca hazırlanan 07.10.2021 tarihli ve 78 nolu raporun okunmasından sonra Melikgazi 
Belediyesinin 2022 yılı gider bütçenin 750.000.000 TL,  gelir bütçesinin 750.000.000 TL olduğu 
ve bütçe kararnamesinin 21 maddeden oluştuğu Plan  ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle 
kabulüne   kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
 
 
 
Gündem  Sıra No : 03 
Karar No      : 211 
 
            Melikgazi Belediyesi  2022 mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesi hakkında Plan ve Bütçe 
Komisyonunca hazırlanan 07.10.2021  tarihli ve 79 nolu raporun okunmasından sonra  12 
bölümden ibaret Melikgtazi Belediyesi 2022 mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Plan  ve Bütçe 
Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne  oy çokluğu ile karar verildi. 

 
 

 
 
 

 
 
 


