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MELİKGAZİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ 
 
 
 
 

 
Toplantı tarihi : 07.11.2022 
Toplantı No      : 11 
Birleşim No      : 1 
Oturum No      : 1  
 
 
 
 
Gündem  Sıra No : 01 
Karar No      : 227 
 
          Belediyemiz I sayılı Kadro İhdas Cetvelindeki Mali Hizmetler Müdürü kadrosunun ihdas 
edilmesine dair 01.11.2022 tarihli ve 70250 sayılı yazının okunmasından sonra Mali Hizmetler Müdürü 
kadro unvanının ihdas edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
 
 
Gündem  Sıra No : 02 
Karar No      : 228 
 
         İstanbul'da düzenlenecek Teknofest Yarışmalarına İlimizden katılacak olan öğrenci projelerinin 
desteklenmesine dair 02.11.2022 tarihli ve 70859 sayılı yazının okunmasından sonra 30 Nisan - 
6 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Teknofest Yarışmalarına İlimizden katılacak 
olan öğrenci projelerinin, Belediyemizce toplam 1.500.000 TL'ye kadar bir bütçe ile desteklenmesi ve 
destek bütçesinin projelere dağıtımı ile Belediye Başkanının veya görevlendireceği ilgili Başkan 
Yardımcısının yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi. 
    
 
Gündem  Sıra No : 03 
Karar No      : 229 
 
           Melikgazi Belediyesi Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin görüşülmesine dair 02.11.2022 
tarihli ve 70917 sayılı yazının okunmasından sonra İlçemiz genelinde hizmet veren pazar yerlerinin 
standartlarını geliştirmek, hizmet kalitesini artırmak amacıyla oluşturulan Melikgazi Belediyesi Pazar 
Yerleri hakkında Yönetmeliğ’in kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
           
 
Gündem  Sıra No : 04 
Karar No      : 230 
 
          Melikgazi Belediyesi Hizmet Alımı Yöntemiyle Çalıştırılan Özel Güvenlik Personeli Çalışma 
Yönetmeliğinin görüşülmesine dair 01.11.2022 tarihli ve 70170 sayılı yazının okunmasından sonra 
Belediyemiz bünyesinde hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan özel güvenlik personeli için oluşturulan 
Hizmet Alımı Yöntemiyle Çalıştırılan Özel Güvenlik Personeli Çalışma Yönetmeliğ’in kabulüne oy 
birliği ile karar verildi. 
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Gündem  Sıra No : 05 
Karar No      : 231 
        Mülkiyeti Belediyemize ait çöp kamyonunun ölümlü trafik kazası nedeniyle yapılan ödemelerin ve 
yargılama giderlerinin toplamı olan 199.697,25 TL'nin; yasal faiziyle birlikte Belediyemiz personeli 
Murat Arıcı'ya rücu edilip edilmemesine dair 27.10.2022 tarihli ve 69580 sayılı yazının okunmasından 
sonra konunun meclis gündeminden çekilmesine oy birliği ile karar verildi. 
      
 
Gündem  Sıra No : 06 
Karar No      : 232 

           Gesi Mahallesi 322 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 
1/5000 ölçekli nazım imar planında ibadet alanı olarak planlı yerin diğer yerleşim bölgelerine de hizmet 
etmesi amacıyla spor tesisi olarak planlı alanın güneyine taşınarak yeniden planlanması ve kaldırılan spor 
alanının ise planlama alanının kuzeyinde kaldırılan ibadet alanının yerinde planlanmasına dair 
25.10.2022 tarihli ve 68931 sayılı yazının okunmasından sonra konunun incelenmek üzere İmar 
Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
 
 
Gündem  Sıra No : 07 
Karar No      : 233 
                
          Erenköy Mahallesi 6602 ada 14 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imar adasında fiili yolun 
bulunması ve uygulamada yaşanan sorunlar sebebiyle ada kenarının yeniden planlanmasına ilişkin 
hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasına dair 26.10.2022 tarihli ve 69158 
sayılı yazının okunmasından sonra konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy 
birliği ile karar verildi. 
 
 
Gündem  Sıra No : 08 
Karar No      :234 
          
        Tacettinveli Mahallesi 5015 ada 2 ve 3 numaralı parseller, 5019 ada 2 ve 3 parseller, 2815 ada 8 
parsel numaralı taşınmazda kültür varlıklarına ait kalıntıların bulunması nedeniyle I. Derece Arkeolojik 
Sit Alanının planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliği yapılmasına dair 26.10.2022 tarihli ve 69150 sayılı yazının okunmasından sonra konunun 
incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
 
 
Gündem  Sıra No : 09 
Karar No      : 235 
 
           Anbar Mahallesi 2664 ada 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda plan tadilatı 
yapılmasına dair 26.10.2022 tarihli ve 69155 sayılı yazının okunmasından sonra okunmasından sonra 
konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
 
 
Gündem  Sıra No : 10 
Karar No      : 236 
       Eğribucak Mahallesi 4984 ada 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda plan tadilatı 
yapılmasına dair  26.10.2022 tarihli ve 69154 sayılı yazının okunmasından sonra konunun incelenmek 
üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
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Gündem  Sıra No : 11 
Karar No      : 237 
 
            Hisarcık Mahallesi 325 ada 1 parsel numaralı taşınmazda plan tadilatı yapılması hakkındaki 
01.08.2022 tarihli ve161 sayılı Meclis Kararına yapılan itirazın değerlendirilmesine dair 02.11.2022 
tarihli ve 70868 sayılı yazının okunmasından sonra konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale 
edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
 
 
Gündem  Sıra No : 12 
Karar No      : 238 
 
            Germir Mahallesinde trafo alanı olarak planlanmasına dair 01.11.2022 tarihli ve 70257 sayılı 
yazının okunmasından sonra konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
                 
 
Gündem  Sıra No : 13 
Karar No      : 239 
 
             Anbar Mahallesinde trafo alanı olarak planlanmasına dair 01.11.2022 tarihli ve 70256 sayılı 
yazının okunmasından sonra konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği 
ile karar verildi. 
 
 
Gündem  Sıra No : 14 
Karar No      : 240 
 
          Adem Karayer'in Belediyemize olan borçlarına karşılık taşınmaz devri yapma talebi hakkındaki 
05.10.2022 tarihli ve 72 nolu raporun okunmasından sonra taşınmazların üzerindeki tüm haciz, ipotek, 
şerh ve diğer takyidatlardan meclis karar tarihinden en geç 3 ay içerisinde arındırılarak Belediyemiz adına 
tescil edilmesi koşuluyla talebin kabulünün uygun olduğu yönünde hazırlanan müşterek komisyon 
raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
          
 
Gündem  Sıra No : 15 
Karar No      : 241 
             
       Suat Altın Yapı Malz. İnş.Taah.Tur. Eml. San.ve Tic. A.Ş.'nin taşınmaz devrine dair 
04.11.2022 tarihli ve 71579 sayılı yazının okunmasından sonra konunun incelenmek üzere Hukuk ve Plan 
ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmesine oy birliği ile karar verildi      

 
 
 
 
 

 

BAŞKAN KATİP KATİP 
Mehmet SAVRUK Serdar KAVAFOĞLU Fatma KABAK 

Belediye Başkanı V. Meclis Üyesi Meclis Üyesi 


