
 

1 / 7 
 

MELİKGAZİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ 
 
 
 
 

 
Toplantı tarihi : 03.01.2022 
Toplantı No      : 1 
Birleşim No      : 1 
Oturum No      : 1  
 
 
 
Gündem  Sıra No : 01 
Karar No      : 01 
 
        Sayıştay Denetim Raporlarının Belediye Meclisinin bilgisine sunulmasına dair 29.12.2021 tarihli 
ve 163278 sayılı yazının okunmasından sonra  T.C. Sayıştay Başkanlığının Belediyemiz iş ve işlemlerinin 
denetlenmesi hakkındaki 14.12.2020 tarihli ve 20056591 sayılı, 02.12.2021 tarihli ve 21065705 sayılı 
yazıları ekinde Belediyemize gönderilmiş olan Denetim Raporları  Meclisin bilgisine sunulmuştur. 
        
 
Gündem  Sıra No : 02 
Karar No      : 02 
 
          Meclisimizin 02.08.2021 tarihli ve 178 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı revizyonuna  askı ilan süresi içerisindeki itirazlar hakkındaki 15.12.2021 tarihli ve 96 nolu İmar 
Komisyonu raporunun okunmasından sonra Hisarcık Mahallesi 11549 ada 8 parsel numaralı taşınmazın 
bulunduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan park ile yolun geometrik şeklinden kaynaklı 
ifraz-tevhit aşamasında yaşanan problemlerin giderilmesi için yapılan itiraz incelenmiş olup, söz konusu 
değişiklik için etkilenen parsel maliklerinin muvafakatı gerektiğinden ve öneri imar planında konut 
alanı artışı yapıldığı tespit edildiğinden reddinin uygun olacağı,  
           Hisarcık Mahallesi 11032 ada 98 parsel numaralı taşınmazla ilgili itiraz incelenmiş olup bitişik 
nizam 3 kat (B3) yapılaşma düzeninde ada bütününde parselasyon planı yapılması gerektirdiği, bunun 
uygulama aşamasında sorun olacağı ayrıca bitişik nizamda yapılaşma olması halinde Erciyes Dağı 
Turizm Merkezine ulaşımı sağlayan yol üzerinde otopark sorunu yaşanacağı, ayrıca kaldırılması istenen 
yolların önceki imar planından geldiği, kaldırılması halinde inşaat alanı artışı olacağı gerekçeleriyle 
itirazın reddinin uygun olacağı,  
       Erenköy Mahallesinde bulunan artan enerji ihtiyacının düzenli ve kesintisiz karşılanabilmesi için ekli 
krokide gösterilen bölgenin trafo alanı olarak düzenlenmesi talebinin kabulünün uygun olacağı, 
        Hisarcık Mahallesinde bulunan 11048 ada 16 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu konut 
alanında azalma olması fiiliyatta yola basan konut adasının geriye çekilmesi ve başka mülkiyetleri 
etkilememesi sebebi ile kabulünün uygun olacağı,  
         Hisarcık Mahallesinde bulunan 237 ada 2 parsel numaralı taşınmazın malikleri 239 ada 1 parsel 
numaralı taşınmazın revizyon aşamasında okul alanından çıkarılarak mezarlık alanı olarak planlanmasına 
yapılan itiraz incelenmiş olup  konut alanının doğrudan mezarlık alanına bakmayacak şekilde, konut alanı 
ile mezarlık alanı arasına tampon bölge oluşturularak park alanı planlanması ve fiili yolun plana işlenmesi 
şeklinde düzenleme yapılmasına ilişkin konunun kabulünün uygun olacağı,  
           Hisarcık Mahallesi 11032 ada 97 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanla ilgili itiraz 
incelenmiş olup, kaldırılması istenen yolların önceki imar planından geldiği, kaldırılması halinde inşaat 
alanı artışı olacağı gerekçeleriyle itirazın reddinin uygun olacağı,  
           İlçemiz Sınırları içerisinde yapılan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı çalışmaları 
sırasında tescillenen imar parselleri ile imar adası arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi için yapılan 
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itiraz incelenmiş olup, planlama çalışmaları esnasında kadastro incelemeleri devam ederken, planlama 
çalışması tamamlandıktan sonra tescillenen 294 ada 1-2-3-4 parsel, 12690 ada 2 parsel numaralı 
taşınmazlar ile imar adası arasında uyumsuzlukların giderilmesi konusunun kabulünün uygun olacağı,  
        Hisarcık Mahallesi 11032 ada 91 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanla ilgili  itiraz 
incelenmiş olup bitişik nizamda yapılaşma olması halinde Erciyes Dağı Turizm Merkezine ulaşımı 
sağlayan yol üzerinde otopark sorunu yaşanacağı gerekçeleriyle itirazın reddinin uygun olacağı, 
         Hisarcık Mahallesi 11032 ada 80, 81 ve 83 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanla ilgili 
itiraz incelenmiş olup bitişik nizam 3 kat (B3) yapılaşma düzeninde ada bütününde parselasyon planı 
yapılması gerektirdiği, bunun uygulama aşamasında sorun olacağı ayrıca bitişik nizamda yapılaşma 
olması halinde Erciyes Dağı Turizm Merkezine ulaşımı sağlayan yol üzerinde otopark sorunu yaşanacağı 
gerekçeleriyle itirazın reddinin uygun olacağı, 
         Hisarcık Mahallesi 10710 ada 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanla ilgili itiraz 
incelenmiş olup bitişik nizam 3 kat (B3) yapılaşma düzeninde ada bütününde parselasyon planı yapılması 
gerektirdiği, bunun uygulama aşamasında sorun olacağı ayrıca bitişik nizamda yapılaşma olması halinde 
Erciyes Dağı Turizm Merkezine ulaşımı sağlayan yol üzerinde otopark sorunu yaşanacağı gerekçeleriyle 
itirazın reddinin uygun olacağı,  
          Hisarcık Mahallesi 10711 ada 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanla ilgili itiraz 
incelenmiş olup bitişik nizam 3 kat (B3) yapılaşma düzeninde ada bütününde parselasyon planı yapılması 
gerektirdiği, bunun uygulama aşamasında sorun olacağı ayrıca bitişik nizamda yapılaşma olması halinde 
Erciyes Dağı Turizm Merkezine ulaşımı sağlayan yol üzerinde otopark sorunu yaşanacağı gerekçeleriyle 
itirazın reddinin uygun olacağı, 
          Hisarcık Mahallesi 11032 ada 92 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanla ilgili itiraz 
incelenmiş olup itişik nizam 3 kat (B3) yapılaşma düzeninde ada bütününde parselasyon planı yapılması 
gerektirdiği, bunun uygulama aşamasında sorun olacağı ayrıca bitişik nizamda yapılaşma olması halinde 
Erciyes Dağı Turizm Merkezine ulaşımı sağlayan yol üzerinde otopark sorunu yaşanacağı gerekçeleriyle 
itirazın reddinin uygun olacağı, 
           Hisarcık Mahallesi 11032 ada 93 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanla ilgili itiraz 
incelenmiş olup itişik nizam 3 kat (B3) yapılaşma düzeninde ada bütününde parselasyon planı yapılması 
gerektirdiği, bunun uygulama aşamasında sorun olacağı ayrıca bitişik nizamda yapılaşma olması halinde 
Erciyes Dağı Turizm Merkezine ulaşımı sağlayan yol üzerinde otopark sorunu yaşanacağı gerekçeleriyle 
itirazın reddinin uygun olacağı,  
          Hisarcık Mahallesi 10573 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanla ilgili itiraz incelenmiş 
olup konut adalarının küçültülerek ihdas çıkmayacak şekilde yeniden planlanması konusunun kabulünün 
uygun olacağı,  
          Hisarcık Mahallesi 11529 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanla ilgili itiraz 
incelenmiş olup parselin kuzeydoğusunda imar adası sınırının konut alanı küçültülerek yeniden 
düzenlenmesi hususunun kabulünün uygun olacağı, 
         Hisarcık Mahallesi 11480 ada 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanla ilgili itiraz incelenmiş 
olup ilgili alanda herhangi bir hak kaybı olmayacak şekilde revizyon öncesi plandaki gibi yeniden 
düzenlenmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oy 
çokluğu ile karar verildi. 
            
 
 
Gündem  Sıra No : 03 
Karar No      : 03 
 
         Meclisimizin 02.08.2021 tarihli ve 179 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı revizyonuna  askı ilan süresi içerisindeki itirazlar hakkındaki 15.12.2021 tarihli ve 97 nolu İmar 
Komisyonu raporunun okunmasından sonra  Erenköy Mahallesi 10521 ada 13 parsel numaralı taşınmazın 
bulunduğu alanla ilgili itiraz incelenmiş olup ilgili parsellerin güneyindeki imar adası sınırının konut alanı 
küçültülerek yolun kaydırılması şeklinde yeniden düzenlenmesi hususunun kabulünün uygun olacağı,  
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           Erenköy Mahallesi 10603 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanla ilgili itiraz 
incelenmiş olup yapılan plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı, 
           Erenköy Mahallesi 10511 ada 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alandaki 5 m 
genişliğindeki yolun, konut alanlarının cephe alabilmesi için 7 metre genişliğinde yaya yolu olacak 
şekilde yeniden planlanması hususunun kabulünün uygun olacağı,  
           İlçemiz Sınırları içerisinde yapılan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı çalışmaları 
sırasında tescillenen imar parselleri ile imar adası arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi alanla ilgili 
itiraz incelenmiş olup planlama çalışmaları esnasında kadastro incelemeleri devam ederken, planlama 
çalışması tamamlandıktan sonra tescillenen 4829 ada 14 parsel, 12001 ada 14 parsel, 5597 ada 6 ve 7 
parsel numaralı taşınmazlar ile imar adası arasında uyumsuzlukların giderilmesi ve 10443 ada 31 parsel 
üzerinde bulunan kültür varlığı olarak tescilli yapının yerinin güncel olarak yeniden işlenmesi konusunun 
kabulünün uygun olacağı, 
           Erenköy Mahallesinde bulunan artan enerji ihtiyacının düzenli ve kesintisiz karşılanabilmesi 
alanla ilgili itiraz incelenmiş olup bölgenin artan enerji ihtiyacının düzenli ve kesintisiz sağlanabilmesi 
amacıyla trafo olarak düzenlenmesi talebinin kabulünün uygun olacağı,  
            Erenköy Mahallesi 13835 ada 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanla ilgili itiraz 
incelenmiş olup söz konusu alanda bulunan okulda eğitim öğretime devam edildiği, okul alanı kaldırılırsa 
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine istinaden donatı dengesi bozulacağı, ayrıca 
1/5000 ölçekli nazım imar planı gerektirdiği gerekçeleriyle talebin reddinin uygun olacağı,  
        Erenköy Mahallesi 8037 ada 13 parsel ve 10440 ada 21 parsel numaralı taşınmazların  alanla ilgili 
itiraz incelenmiş olup parsel malikinin itirazına istinaden revizyon öncesindeki gibi söz konusu alanın 
yeniden düzenlenmesinin kabulünün uygun olacağı,  
         Erenköy Mahallesi 10512 ada 18  parsel numaralı taşınmazların güney kısmı  alanla ilgili itiraz 
incelenmiş olup mağduriyet yaşanmaması ve fiili ağaçların korunması amacıyla parsel maliklerinin 
dilekçesinde belirtildiği gibi kadastro yoluna uyacak şekilde konut adasının güney doğu kısmının yeniden 
düzenlenmesinin kabulünün uygun olacağı,  
         Erenköy Mahallesi 10512 ada 17 ve 18  parsel numaralı taşınmazların kuzey kısmı   alanla ilgili 
itiraz incelenmiş olup mağduriyet yaşanmaması amacıyla parsel maliklerinin dilekçesinde belirtildiği gibi 
ifraz ve tevhidi kolaylaştıracak şekilde yolun kuzeye kaydırılarak yeniden düzenlenmesinin kabulünün 
uygun olacağı, 
          Erenköy Mahallesi 10508 ada 3  parsel numaralı taşınmazların güney kısmı  ile ilgili itiraz 
incelenmiş olup bahsi geçen alanda 25 metre cephe şartı sağlanamadığından parsel malikinin dilekçesinde 
belirtildiği gibi, 25 m cephe şartını sağlayacak şekilde konut adasının küçültülerek yeniden planlanması 
hususunun kabulünün uygun uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oy 
çokluğu ile karar verildi. 
                    
Gündem  Sıra No : 04 
Karar No      : 04 
            
        Meclisimizin 02.08.2021 tarihli ve 180 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı revizyonuna  askı ilan süresi içerisindeki itirazlar hakkındaki 15.12.2021 tarihli ve 98 nolu İmar 
Komisyonu raporunun okunmasından sonra Becen Mahallesi 10364 ada 29 parsel numaralı taşınmazın 
bulunduğu alanla ilgili itiraz incelenmiş olup, 10364 ada 30  parselin imar adasının ortasında kalması, 
cephe almadığı gerekçesiyle cephe alacak şekilde 10364 ada 29 parsel numaralı taşınmazın kuzey batı 
tarafında 7 metrelik yaya yolu düzenlenmesi ayrıca inşaat alanının korunması kaydıyla 10364 ada 29 
parselin güneydoğu istikametinde yolun kapatılarak kaydırılması talebinin kabulünün uygun olacağı, 
         İlçemiz sınırları içerisinde yapılan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı çalışmaları 
sırasında tescillenen imar parselleri ile imar adası arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgili itiraz 
incelenmiş olup, planlama çalışmaları esnasında kadastro incelemeleri devam ederken, planlama 
çalışması tamamlandıktan sonra tescillenen 12930 ada 4-5 parsel numaralı taşınmazlar ile imar adası 
arasında uyumsuzlukların giderilmesi konusunun kabulünün uygun olacağı,  
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          Becen Mahallesi 10333 ada 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın tamamının yeşil alanda 
kalması Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre kaldırılan yeşil alanın yerine yenisinin 
önerilememesi, ayrıca 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmesi gerekçeleriyle itirazın 
reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
 
Gündem  Sıra No : 05 
Karar No      : 05 
 
           Meclisimizin 02.08.2021 tarihli ve 181 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı revizyonuna  askı ilan süresi içerisindeki itirazlar hakkındaki 15.12.2021 tarihli ve 98 nolu İmar 
Komisyonu raporunun okunmasından sonra Eğribucak Mahallesi 10275 ada 2 parsel numaralı taşınmazın 
bulunduğu alanla ilgili itiraz incelenmiş olup, revizyon öncesinde de ilgili alanda imar planlarında yol 
olmadığı, 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı dışında bulunan ve plansız alanda kalan kadastro 
parseli için yol planlanmasının uygun olmayacağından talebin reddinin uygun olacağı, 
          Eğribucak Mahallesi 13707 ada 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanla ilgili itiraz 
incelenmiş olup, talep yol güzergahını etkilediği ve imar adasının düzensiz parsel sınırına göre 
geçirilemeyeceği nedenlerinden dolayı talebin reddinin uygun olacağı, 
       Eğribucak Mahallesi 13708 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu  ilgili parselin imar adasına 
göre ifraz ve tevhid işlemlerinin tamamlandığı tespit edilmiştir. İmar adasının yeni şeklinde değişiklik 
yapılırsa tamamlanmış imar uygulaması sonucu oluşmuş imar parselini bozacağı gerekçesiyle talebin 
reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
      
 
Gündem  Sıra No : 06 
Karar No      : 06 
 
         Meclisimizin 02.08.2021 tarihli ve 182 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı revizyonuna  askı ilan süresi içerisindeki itirazlar hakkındaki 15.12.2021 tarihli ve 100 nolu İmar 
Komisyonu raporunun okunmasından sonra  Kazım Karabekir Mahallesi 12780 ada 1 parsel numaralı 
taşınmazın bulunduğu alanla ilgili itiraz incelenmiş olup bölgede İmar Kanununun 18 inci maddesi 
uygulaması yapılacağından itirazın reddinin uygun olacağı yönünde alınan komisyon raporunun kabulüne 
oy birliği ile karar verildi. 
 

 
Gündem  Sıra No : 07 
Karar No      : 07 
        Gökkent Mahallesi 11401 ada 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde plan 
tadilatı yapılması hakkındaki 15.12.2021 tarihli ve 88 nolu İmar Komisyonu raporunun okunmasından 
sonra  söz konusu sınırları belirlenmiş alanda uygulamadan kaynaklı sorunların çözülmesi ve imar 
planının daha verimli kullanılabilmesi amacıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci madde uygulaması 
yapılabilmesi için konut adalarının ve yolların yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan konunun 
komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verildi. 
 
 
Gündem  Sıra No : 08 
Karar No      : 08 
         Hürriyet Mahallesi 1064 ada 925 numaralı parsel ile 1553 ada 926 ve 927 parsel numaralı 
taşınmazların bulunduğu alanda plan tadilatı yapılması hakkındaki 15.12.2021 tarihli ve 95 nolu İmar 
Komisyonu raporun okunmasından sonra 1/1000 ölçekli 29-L-3-a, 39-L-3-b öneri uygulama imar planı 
paftasında plan müellifi tarafından ilgili mevzuat ve teknik gereklere göre hazırlanıp tasdik sınırı içerisine 
alınarak plan açıklama raporunda da ifade edildiği şekilde düzenlenmesinin onanmasına  komisyon 
raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verildi. 
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Gündem  Sıra No : 09 
Karar No      : 09 
 
           Battalgazi Mahallesi 1864 ada 7 parsel numaralı taşınmazda plan tadilatı yapılması hakkındaki 
15.12.2021 tarihli ve 96 nolu İmar Komisyonu raporunun okunmasından sonra  çalışmalar devam 
ettiğinden bir sonraki komisyon toplantısında değerlendirilmek üzere yeniden İmar Komisyonuna havale 
edilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
 
 
Gündem  Sıra No : 10 
Karar No      : 10 
 
           Esentepe Mahallesinde trafo alanı planlanması hakkındaki 15.12.2021 tarihli ve 102 nolu İmar 
Komisyonu raporunun okunmasından sonra 1/1000 ölçekli 30-L-IV-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 : 11 
Karar No      : 11 
 
   Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde trafo alanı planlanması hakkındaki 15.12.2021 tarihli ve 103 
nolu İmar raporunun okunmasından sonra 1/1000 ölçekli K35a-22-c-4-b 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 : 12 
Karar No      : 12 
 
         Kıranardı Mahallesi 179 ada 3 parsel numaralı taşınmaz hakkındaki 15.12.2021 tarihli ve 103 nolu 
İmar Komisyonu raporunun okunmasından sonra 1/1000 ölçekli K35-D-11-B-3-A öneri uygulama imar 
planı paftasında plan müellifi tarafından ilgili mevzuat ve teknik gereklere göre hazırlanıp tasdik sınırı 
içerisine alınarak plan açıklama raporunda da ifade edildiği şekilde düzenlenmesinin onanmasına oy 
birliği ile karar verildi. 
              
 
Gündem  Sıra No : 13 
Karar No      : 13 
 
            5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi gereğince belediyemizde istihdam edilen ve 
yeni başlayacak olan sözleşmeli personellerin 2022 yılı ücretlerinin belirlenmesine dair 
29.03.2021 tarihli ve 168566 sayılı yazının okunmasından sonra  Meclis Üyesi Ahmet Tural'ın Meclis 
Divan Başkanlığına vermiş olduğu gerekçeli yazılı önerge doğrultusunda mevcut listenin kabulü ile 2022 
yılı emsal memur maaşlarında olası değişiklik durumunda ekli listenin yeniden düzenlenmesinin 
kabulüne ve belirlenen oranlarda ücretlerinin belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 
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Gündem  Sıra No : 14 
Karar No      : 14 
 
     II sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelindeki kadroların karşılarında gösterilen dereceye 
dönüştürülmesine dair 19.12.2021 tarihli ve 168567 sayılı yazının okunmasından sonra II sayılı Memur 
Boş Kadro Değişikliği cetvelindeki kadronun hizasında gösterilen unvan ve dereceye dönüştürülmesinin 
kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
      
 
Gündem  Sıra No : 15 
Karar No      : 15 
             
           Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünün Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına 
İlişkin Yönetmeliğine dair 29.12.2021 tarihli ve 168546 sayılı yazının okunmasından sonra Sağlık İşleri 
Müdürlüğünün Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin kabulüne oy birliği ile 
karar verildi. 
        
 
 
Gündem  Sıra No : 16 
Karar No      : 16 
 
         Gesi Mahallesinde mülkiyeti maliye hazinesine ait olan 322 ada 1 parsel numaralı taşınmazda plan 
tadilatı yapılmasına dair 29.12.2021 tarihli ve 168558 sayılı yazının okunmasından sonra konunun 
incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
             
 
Gündem  Sıra No : 17 
Karar No      : 17 

 
          Germir Mahallesi 11266 ada 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda plan tadilatı 
yapılmasına dair 29.12.2021 tarihli ve 168560 sayılı yazının okunmasından sonra konunun incelenmek 
üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
       
 
Gündem  Sıra No : 18 
Karar No      : 18 
          
            Germir Mahallesinde trafo alanı planlanmasına dair 29.12.2021 tarihli ve 168276 yazının 
okunmasından sonra konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile 
karar verildi. 
 
 
Gündem  Sıra No : 19 
Karar No      : 19 
 
           Erenköy Mahallesinde trafo alanı planlanmasına dair 29.12.2021 tarihli ve 168568 sayılı konunun 
incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
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Gündem  Sıra No : 20 
Karar No      : 20 
 
             Erenköy Mahallesinde trafo alanı olarak planlanmasına dair 29.12.2021 tarihli ve 168275 sayılı yazının 
okunmasından sonra konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
 
Gündem  Sıra No : 21 
Karar No      : 21 
 
            Belediyemizin 2021 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin incelenmesi için 
Denetim Komisyonu oluşturulmasına dair 13.12.2021 tarihli ve 163110 sayılı yazının okunmasından sonra yapılan 
gizli oylama neticesinde Meclis Üyeleri Kenan Akar, Celal Hasnalçacı ve Yalçın Duru Denetim Komisyonu 
Üyeliğine seçilmişlerdir. 
 
Gündem  Sıra No : 22 
Karar No      : 22 
 
          Belediyemiz bünyesinde yeni kurulan müdürlüklere yapılan yönetici atamalarının Belediye Meclisinin 
bilgisine sunulmasına dair 29.12.2021 tarihli ve 168565 sayılı yazının okunmasından sonra Zabıta Müdürü Turan 
Akdağ yaptığı görev ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı olarak, Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne Ali Öztürk, 
Sağlık İşleri Müdürlüğüne Dr. Yüksel Kahraman, Yerel Hizmetler Müdürlüğüne Halil Tanrıverdi, Mezarlıklar 
Müdürlüğüne H. Esra Tezel, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne Ahmet Öztopuz, Muhtarlık İşleri 
Müdürlüğüne  Hasan Aydemir'in görevlendirildikleri hususu Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur. 
 
 
Gündem  Sıra No : 23 
Karar No      : 23 
            
             Belediyemiz Zabıta Personeline 2022 yılı içerisinde ödenecek fazla çalışma ücretinin belirlenmesine dair 
03.01.2022 tarihli ve 173 sayılı yazının okunmasından sonra Belediyemizde çalışan tüm zabıta personeline 01 Ocak 
2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2022 yılı içerisinde her ay maktuen brüt 667,00 TL'sini fazla çalışma 
ücretinin ödenmesine, ödenecek fazla çalışma ücretlerinin de görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı 
hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde, tedavileri süresince dahi ödenmeye devam edilmesinin kabulüne 
oy birliği ile karar verildi. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

BAŞKAN KATİP KATİP 
Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU Serdar KAVAFOĞLU Fatma KABAK 

Melikgazi Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi 


