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Gündem  Sıra No : 01 
Karar No      : 123 
 
          Gültepe Mahallesinde mevcut imar planında park alanı olarak planlı yerin bir kısmının 
trafo alanı olarak planlanması hakkındaki 11.05.2022 tarihli ve 38 nolu İmar 
Komisyon raporunun okunmasından sonra  Gültepe Mahallesinde 1/1000 ölçekli 29-M-III-
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 komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile karar 
verildi.                 
 
Gündem  Sıra No : 02 
Karar No      : 124 
 
             Erenköy Mahallesi 8036 ada 9, 10, 11 ve 12 parsel numaralı taşınmazlar ile 8037 ada 13 
parsel numaralı taşınmazla ilgili yapılan plan tadilatına itiraz hakkındaki 11.05.2022 tarihli ve 
39 nolu İmar Komisyon raporunun okunmasından ilgili taşınmazların bulunduğu bölgedeki 18 
inci madde uygulaması Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 18.09.2019 tarihli, 1630 sayılı 
encümen kararı ile yapılmış olup, 02.08.2021 tarihli, 179 sayılı meclis kararı ile mevcuttaki 
ev dikkate alınarak revizyon plan ile yapılan değişiklik,  08.11.2021 tarihli itiraz 
sonucu 03.01.2022 tarihli, 3 sayılı meclis kararı ile imar parsellerine uygun olarak yeniden eski 
haline getirilmiştir. İlgili itirazın 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve 03.01.2022 
tarihli, 3 sayılı meclis kararı ile ilgisi olmadığı tespit edildiğinden dolayı itirazın reddinin uygun 
olacağı yönünde hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Gündem  Sıra No : 03 
Karar No      : 125 
 
 
          Hisarcık Mahallesi 239 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili tadilata yapılan itiraz 
hakkındaki 11.05.2022 tarihli ve 40 nolu İmar Komisyon raporunun okunmasından sonra  söz 
konusu plan değişikliği yönetmelik gereği 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 
hazırlanmış ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilanı sürecinde itirazda 
bulunulmamıştır. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre kaldırılan okul alanı aynı 
bölgede yeniden önerilmiştir. Ayrıca, Melikgazi İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 07.02.2022 
tarihli ve 83 sayılı kararına uyularak, Belediyemiz Meclisinin 03.01.2022 tarih ve 2 sayılı kararı 
ile planlama yapıldığından itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon 
raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
 
 
Gündem  Sıra No : 04 
Karar No      :126 
 
             Meclisin 09.05.2022 tarihli ve 121 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu havale 
edilen Belediyemiz 2021 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili 11.05.2022 tarih ve  37 nolu 
komisyon raporunun okunmasından sonra  5393 sayılı Belediye Kanununun 64 üncü maddesi, 
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi gereğince 
Belediyemizin 2021 Mali yılına ait Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli, Bütçe Gelirleri Kesin 
Hesap Cetveli, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli, Genel Mizan, 
Bilanço, Bütçe Giderleri Ödenekler Tablosundan mevzuatı gereğince gerek duyulan diğer 
belgelerden oluşan kesin hesabın iş bu cetvelleri ve Taşınır Hesap Cetvellerinin kayıtlara uygun 
olduğu, kanunlar ile tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, bütçe harici ödeme 
yapılmadığı, muhasebe kayıtlarında tutulan tüm evrakların kanun ve yönetmelikler hükümlerine 
uygun olarak tutulduğu saptanarak hazırlanan 2021 mali yılı kesin hesabı ve Taşınır hesap 
cetvellerinin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda kabulüne oy çokluğu ile karar 
verildi. 
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