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Belediye Meclisi 05.04.2021 Pazartesi günü saat 15.30’da 2020 Dönemi 4. Toplantı 1. Birleşim 

1. Oturumunu yapmak üzere Olağan olarak Meclis Başkan Vekili Ragıp DOST Başkanlığında toplandı. 

Meclis Üyeleri: Emine TİMUÇİN, Zafer PAMUK, Musa SOYKARCI, Orhan SAY, Hami 

TÜRKYAR, İbrahim ATA, Ümit DİLCİ, Yüksel SUNGUR, Kerem ÖZDEN, Çağrı DAŞAN, Ömer 

UĞURLU, Alaaddin CANIPEK, Müjdat YILMAZ, Aytaç KIRMIZITAŞ, Murat İLHAN, Suat 

ERDOĞAN, Duygu İNCE, Hasan ÖZSOY, Ahmet YÖRENÇ, Halil GÜLTEKİN, Mustafa 

ÇALIKSOY, Mustafa ÖZAŞIR, Menduh BEKTEMİR, Berrin ÖZEN ve Gürsel KISIR’ın meclis 

salonunda oldukları tespit edildi. 

Meclis oturumu, çoğunluğun sağlandığı görülerek Meclis Başkanının iyi dilek ve temennileri 

ile açıldı. 

Meclis Üyesi Mustafa YALÇIN, Cumhur YILDIZ, Selçuk ÇAĞAN, Adnan ÖZER, Ufuk 

GÖKDEMİR ve Paşa ÖNAL’ın izinli sayılması oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 

Bir önceki meclis toplantı tutanağının okunmuş sayılması oya sunuldu. Oy birliği ile kabul 

edildi. 

 

G Ü N D E M   : 

 

1. Yazı İşleri Müdürlüğü – Meclis Başkan Vekili Seçimi 

2. Yazı İşleri Müdürlüğü – Meclis Kâtibi Seçimi 

3. Yazı İşleri Müdürlüğü – Encümen Üyesi Seçimi 

4. Yazı İşleri Müdürlüğü – Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi 

5. Yazı İşleri Müdürlüğü – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üye Seçimi  

6. Yazı İşleri Müdürlüğü – Çevre Kültür ve Turizm Komisyonu Üye Seçimi 

7. Yazı İşleri Müdürlüğü – Gençlik Kadın ve Aile Komisyonu Üye Seçimi 

8. Yazı İşleri Müdürlüğü – Ticaret ve Sanayi Komisyonu Üye Seçimi 

9. Yazı İşleri Müdürlüğü – Eğitim, Spor ve Sağlık Komisyonu Üye Seçimi 

10. Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonu – Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonu Raporu 

11. Plan ve Bütçe Komisyonu – Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu - Mezar Tahsisi 

12. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

13. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

14. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

15. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

16. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

17. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

19. Plan ve Proje Müdürlüğü – Taşınmaz Satış Yetkisi 

20. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü – Çöp Kamyonu İhtiyacı 

21. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü – Vergi Borcuna Karşılık Taşınmaz Devri 

22. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü – İptal İhdas Kadro Değişikliği ve Bütçe Aktarımı 



23. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü – Sözleşmeli Personel 

24. Plan ve Proje Müdürlüğü – İmar Planı Değişikliği Hakkında 

25. Plan ve Proje Müdürlüğü – İmar Planı Değişikliği Hakkında 

26. Mali Hizmetler Müdürlüğü – Kredi Kullanımı için Yetki Verilmesi 

27. Mali Hizmetler Müdürlüğü – 2021 Yılı Ücret Tarifesinde Değişiklik 

28. Mali Hizmetler Müdürlüğü – 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu 

29. Mali Hizmetler Müdürlüğü – 2020 Yılı Faaliyet Raporu 

 

Karar No: 42 

Meclis gündeminin 1. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2021 tarihli ve 2859 

sayılı yazılarında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesinde "Belediye meclisi, seçim 

sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. 

Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip 

üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak 

ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar." denilmektedir. 

İlk mahallî idareler seçimine kadar Meclis birinci ve ikinci Başkan vekilinin seçilmesi talepleri;   

 Yapılan görüşmeler neticesinde; AK Parti grubu adına yazılı öneri veren Alaaddin CANIPEK 

ve Zafer PAMUK, 1.Başkan Vekili olarak Ragıp DOST'u; MHP grubu adına yazılı öneri veren Murat 

İLHAN ve Orhan SAY, 2. Başkan Vekili olarak İbrahim ATA'yı; İYİ Parti Grubu adına yazılı öneri 

veren Mustafa ÖZAŞIR ve Mustafa ÇALIKSOY, 1.Başkan Vekili olarak Mustafa ÇALIKSOY’u ve 2. 

Başkan Vekili olarak Mustafa ÖZAŞIR’ı; CHP Grubu adına yazılı öneri veren Menduh BEKTEMİR ve 

Gürsel KISIR, 1.Başkan Vekili olarak Ahmet YÖRENÇ’i ve 2. Başkan Vekili olarak Berrin ÖZEN’i 

önerdiler.  

Başka öneri olmadığından oylamaya geçildi. Oy pusulası ile yapılan gizli oylama neticesinde, 

İlk mahallî idareler seçimine kadar 1. Başkan Vekili olarak Ragıp DOST'un, 2. Başkan Vekili olarak 

İbrahim ATA’nın seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 

 

Karar No: 43 

Meclis gündeminin 2. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2021 tarihli ve 2860 

sayılı yazılarında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesinde "Belediye meclisi, seçim 

sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. 

Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip 

üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak 

ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar." denilmektedir. 

İlk mahallî idareler seçimine kadar iki asıl Meclis Kâtibi ve iki yedek Meclis Kâtibi seçilmesi 

talepleri;   

 Yapılan görüşmeler neticesinde; AK Parti grubu adına yazılı öneri veren Alaaddin CANIPEK 

ve Zafer PAMUK, Meclis Kâtibi Asıl Üye olarak Suat ERDOĞAN’ı, Yedek Kâtip Üye olarak Zafer 

PAMUK ve Selçuk ÇAĞAN'ı, MHP grubu adına yazılı öneri veren Orhan SAY ve Kerem ÖZDEN, 

Meclis Kâtibi Asıl Üye olarak Murat İLHAN’ı; İYİ Parti Grubu adına yazılı öneri veren Mustafa 

ÖZAŞIR ve Mustafa ÇALIKSOY Meclis Kâtibi Asıl Üye olarak Mustafa ÖZAŞIR’ı, Yedek Kâtip Üye 

olarak Mustafa ÇALIKSOY’u; CHP Grubu adına yazılı öneri veren Ahmet YÖRENÇ ve Gürsel KISIR 

Meclis Kâtibi Asıl Üye olarak Halil GÜLTEKİN’i, Yedek Kâtip Üye olarak Menduh BEKTEMİR’i 

önerdiler.  

Başka öneri olmadığından oylamaya geçildi. Oy pusulası ile yapılan gizli oylama neticesinde, 

İlk mahallî idareler seçimine kadar Meclis Kâtibi Asıl Üye olarak Suat ERDOĞAN ve Murat İLHAN’ın, 

Yedek Kâtip Üye olarak Zafer PAMUK ve Selçuk ÇAĞAN’ın seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 

 



Karar No: 44 

Meclis gündeminin 3. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2021 tarihli ve 2861 

sayılı yazılarında; 5393 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20. maddesinde “Meclis, mahalli 

idareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından gizli oyla Kanunda belirtilen sayıda 

encümen üyesini seçer. Seçilen bu üyeler gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapar ve her yıl o ayda 

encümen seçimleri yenilenir.” denildiğinden ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesinin 

(a) bendinde “İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her 

yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye 

başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur” 

denilmektedir. 

Belediyemiz Encümeninde bir yıl süre ile görev yapacak 3 meclis üyesinin seçilmesi talepleri;   

Yapılan görüşmeler neticesinde; AK Parti grubu adına yazılı öneri veren Alaaddin CANIPEK 

ve Zafer PAMUK, encümende görev yapmak üzere Ümit DİLCİ, Cumhur YILDIZ’ı; MHP grubu adına 

yazılı öneri veren Murat İLHAN ve Orhan SAY, encümende görev yapmak üzere Ömer UĞURLU’yu 

İYİ Parti Grubu adına yazılı öneri veren Mustafa ÖZAŞIR ve Mustafa ÇALIKSOY encümende görev 

yapmak üzere Mustafa ÖZAŞIR’ı; CHP grubu adına yazılı öneri veren Halil GÜLTEKİN ve Berrin 

ÖZEN encümende görev yapmak üzere Menduh BEKTEMİR ve Gürsel KISIR önerdiler.  

Başka öneri olmadığından oylamaya geçildi. Oy pusulası ile yapılan gizli oylama neticesinde, 

Encümende 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Ümit DİLCİ, Cumhur YILDIZ ve Ömer UĞURLU’nun 

seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 

 

Karar No: 45 

Meclis gündeminin 4. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2021 tarihli ve 2862 

sayılı yazılarında;  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesinde “Meclis, görev süresi bir 

yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları 

kurabilir.” denildiğinden ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesinde “Belediye meclisi, 

üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir 

yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. 

        İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis 

üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki 

belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur.” denilmektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi ve görev süresinin bir yıl olarak belirlenmesi talepleri;   

Yapılan görüşmeler neticesinde; Sözlü olarak öneri veren Meclis Başkanı Vekili Ragıp DOST, 

Plan ve Bütçe Komisyonunun 4 üyeden oluşmasını önerdiler. Başka öneri olmadığından oylamaya 

geçildi. İşari olarak yapılan oylama neticesinde Meclis Üyeleri Hasan ÖZSOY, Ahmet YÖRENÇ, Halil 

GÜLTEKİN, Mustafa ÇALIKSOY, Menduh BEKTEMİR, Berrin ÖZEN, Gürsel KISIR’ın ret ve 

Mustafa ÖZAŞIR'ın çekimser oyuna karşılık Plan ve Bütçe Komisyonunun 4 üyeden oluşmasına oy 

çokluğu ile kabul edildi. 

AK Parti grubu adına yazılı öneri veren Çağrı DAŞAN ve Zafer PAMUK, Plan ve Bütçe 

Komisyonunda görev yapmak üzere Ragıp DOST ve Alaaddin CANIPEK’i; MHP grubu adına yazılı 

öneri veren Murat İLHAN ve Orhan SAY, Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapmak üzere Yüksel 

SUNGUR’u; İYİ Parti Grubu adına yazılı öneri veren Mustafa ÖZAŞIR ve Mustafa ÇALIKSOY, Plan 

ve Bütçe Komisyonunda görev yapmak üzere Mustafa ÇALIKSOY'u önerdiler. Başka öneri 

olmadığından oylamaya geçildi. Oy pusulası ile yapılan gizli oylama neticesinde, Plan ve Bütçe 

Komisyonunda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Alaaddin CANIPEK, Ragıp DOST, Yüksel SUNGUR 

ve Mustafa ÇALIKSOY'un seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 

 

 



Karar No: 46 

Meclis gündeminin 5. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2021 tarihli ve 2863 

sayılı yazılarında; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesinde “Meclis, görev süresi bir 

yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları 

kurabilir.” denildiğinden ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesinde “Belediye meclisi, 

üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir 

yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. 

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının 

meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in 

üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur.” denilmektedir. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu üye seçimi ve görev süresinin bir yıl olarak belirlenmesi 

talepleri;   

Yapılan görüşmeler neticesinde; Sözlü olarak öneri veren Meclis Başkanı Vekili Ragıp DOST, 

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 4 üyeden oluşmasını önerdiler. Başka öneri olmadığından oylamaya 

geçildi. İşari olarak yapılan oylama neticesinde Meclis Üyeleri Hasan ÖZSOY, Ahmet YÖRENÇ, Halil 

GÜLTEKİN, Mustafa ÇALIKSOY, Menduh BEKTEMİR, Berrin ÖZEN, Gürsel KISIR’ın ret ve 

Mustafa ÖZAŞIR'ın çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 4 üyeden oluşmasına 

oy çokluğu ile kabul edildi. 

AK Parti grubu adına yazılı öneri veren Alaaddin CANIPEK ve Zafer PAMUK, İmar ve 

Bayındırlık Komisyonunda görev yapmak üzere Hami TÜRKYAR ve Çağrı DAŞAN’ı; MHP grubu 

adına yazılı öneri veren Orhan SAY ve Kerem ÖZDEN, İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görev 

yapmak üzere Murat İLHAN’ı, İYİ Parti Grubu adına yazılı öneri veren Mustafa ÖZAŞIR ve Mustafa 

ÇALIKSOY, İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görev yapmak üzere Mustafa ÖZAŞIR’ı önerdiler. 

Başka öneri olmadığından oylamaya geçildi. Oy pusulası ile yapılan gizli oylama neticesinde, İmar ve 

Bayındırlık Komisyonunda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Hami TÜRKYAR, Çağrı DAŞAN, Murat 

İLHAN ve Mustafa ÖZAŞIR'ın seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 

 

Karar No: 47 

Meclis gündeminin 6. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2021 tarihli ve 2864 

sayılı yazılarında; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesinde “Meclis, görev süresi bir 

yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları 

kurabilir.” denildiğinden ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesinde “Belediye meclisi, 

üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir 

yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. 

        İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis 

üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” denilmektedir. 

Geçen yıl Meclisimiz tarafından oluşturulan Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonunun 

devamının kabulü ile  üye seçimi ve görev süresinin bir yıl olarak belirlenmesi talepleri;   

Yapılan görüşmeler neticesinde; Sözlü olarak öneri veren Meclis Başkanı Vekili Ragıp DOST, 

Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonunun 4 üyeden oluşmasını önerdiler. Başka öneri olmadığından 

oylamaya geçildi. İşari olarak yapılan oylama neticesinde Meclis Üyeleri Hasan ÖZSOY, Ahmet 

YÖRENÇ, Halil GÜLTEKİN, Mustafa ÇALIKSOY, Menduh BEKTEMİR, Berrin ÖZEN, Gürsel 

KISIR’ın ret ve Mustafa ÖZAŞIR'ın çekimser oyuna karşılık Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonunun 

4 üyeden oluşmasına oy çokluğu ile kabul edildi. 

AK Parti grubu adına yazılı öneri veren Alaaddin CANIPEK ve Hami TÜRKYAR, Çevre, 

Kültür ve Turizm Komisyonunda görev yapmak üzere Musa SOYKARCI ve Aytaç KIRMIZITAŞ’ı; 

MHP grubu adına yazılı öneri veren Murat İLHAN ve Orhan SAY, Çevre, Kültür ve Turizm 

Komisyonunda görev yapmak üzere İbrahim ATA’yı, İYİ Parti Grubu adına yazılı öneri veren Mustafa 



ÖZAŞIR ve Mustafa ÇALIKSOY, Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonunda görev yapmak üzere 

Mustafa ÖZAŞIR’ı önerdiler. Başka öneri olmadığından oylamaya geçildi. Oy pusulası ile yapılan gizli 

oylama neticesinde, Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonunda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Musa 

SOYKARCI, Aytaç KIRMIZITAŞ, İbrahim ATA ve Mustafa ÖZAŞIR'ın seçilmelerine oy çokluğu ile 

karar verildi. 

 

Karar No: 48 

Meclis gündeminin 7. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2021 tarihli ve 2865 

sayılı yazılarında; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesinde “Meclis, görev süresi bir 

yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları 

kurabilir.” denildiğinden ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesinde “Belediye meclisi, 

üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir 

yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. 

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının 

meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” denilmektedir. 

Geçen yıl Meclisimiz tarafından oluşturulan Gençlik, Kadın ve Aile Komisyonunun devamının 

kabulü ile  üye seçimi ve görev süresinin bir yıl olarak belirlenmesi talepleri;   

Yapılan görüşmeler neticesinde; Sözlü olarak öneri veren Meclis Başkanı Vekili Ragıp DOST, 

Gençlik, Kadın ve Aile Komisyonunun 4 üyeden oluşmasını önerdiler. Başka öneri olmadığından 

oylamaya geçildi. İşari olarak yapılan oylama neticesinde Meclis Üyeleri Hasan ÖZSOY, Ahmet 

YÖRENÇ, Halil GÜLTEKİN, Mustafa ÇALIKSOY, Menduh BEKTEMİR, Berrin ÖZEN, Gürsel 

KISIR’ın ret ve Mustafa ÖZAŞIR'ın çekimser oyuna karşılık Gençlik, Kadın ve Aile Komisyonunun 4 

üyeden oluşmasına oy çokluğu ile kabul edildi. 

AK Parti grubu adına yazılı öneri veren Alaaddin CANIPEK ve Zafer PAMUK, Gençlik, Kadın 

ve Aile Komisyonunda görev yapmak üzere Emine TİMUÇİN ve Duygu İNCE’yi; MHP grubu adına 

yazılı öneri veren Murat İLHAN ve Orhan SAY, Gençlik, Kadın ve Aile Komisyonunda görev yapmak 

üzere Kerem ÖZDEN’i; İYİ Parti Grubu adına yazılı öneri veren Mustafa ÖZAŞIR ve Mustafa 

ÇALIKSOY, Gençlik, Kadın ve Aile Komisyonunda görev yapmak üzere Ufuk GÖKDEMİR’i 

önerdiler. Başka öneri olmadığından oylamaya geçildi. Oy pusulası ile yapılan gizli oylama neticesinde, 

Gençlik, Kadın ve Aile Komisyonunda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Emine TİMUÇİN, Duygu 

İNCE, Kerem ÖZDEN ve Ufuk GÖKDEMİR'in seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 

 

Karar No: 49 

Meclis gündeminin 8. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2021 tarihli ve 2866 

sayılı yazılarında; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesinde “Meclis, görev süresi bir 

yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları 

kurabilir.” denildiğinden ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesinde “Belediye meclisi, 

üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir 

yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. 

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının 

meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” denilmektedir. 

Geçen yıl Meclisimiz tarafından oluşturulan Ticaret ve Sanayi Komisyonunun devamının 

kabulü ile  üye seçimi ve görev süresinin bir yıl olarak belirlenmesi talepleri;   

Yapılan görüşmeler neticesinde; Sözlü olarak öneri veren Meclis Başkanı Vekili Ragıp DOST, 

Ticaret ve Sanayi Komisyonunun 4 üyeden oluşmasını önerdiler. Başka öneri olmadığından oylamaya 

geçildi. İşari olarak yapılan oylama neticesinde Meclis Üyeleri Hasan ÖZSOY, Ahmet YÖRENÇ, Halil 

GÜLTEKİN, Mustafa ÇALIKSOY, Menduh BEKTEMİR, Berrin ÖZEN, Gürsel KISIR’ın ret ve 



Mustafa ÖZAŞIR'ın çekimser oyuna karşılık Ticaret ve Sanayi Komisyonunun 4 üyeden oluşmasına oy 

çokluğu ile kabul edildi. 

AK Parti grubu adına yazılı öneri veren Alaaddin CANIPEK ve Zafer PAMUK, Ticaret ve 

Sanayi Komisyonunda görev yapmak üzere Zafer PAMUK ve Aytaç KIRMIZITAŞ’ı; MHP grubu adına 

yazılı öneri veren Murat İLHAN ve Kerem ÖZDEN, Ticaret ve Sanayi Komisyonunda görev yapmak 

üzere İbrahim ATA’yı; İYİ Parti Grubu adına yazılı öneri veren Mustafa ÖZAŞIR ve Mustafa 

ÇALIKSOY, Ticaret ve Sanayi Komisyonunda görev yapmak üzere Mustafa ÇALIKSOY’u önerdiler. 

Başka öneri olmadığından oylamaya geçildi. Oy pusulası ile yapılan gizli oylama neticesinde, Ticaret 

ve Sanayi Komisyonunda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Zafer PAMUK, Aytaç KIRMIZITAŞ, 

İbrahim ATA ve Mustafa ÇALIKSOY'un seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 

 

Karar No: 50 

Meclis gündeminin 9. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2021 tarihli ve 2867 

sayılı yazılarında; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesinde “Meclis, görev süresi bir 

yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları 

kurabilir.” denildiğinden ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesinde “Belediye meclisi, 

üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir 

yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. 

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının 

meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” denilmektedir. 

Geçen yıl Meclisimiz tarafından oluşturulan Eğitim, Spor ve Sağlık Komisyonunun devamının 

kabulü ile  üye seçimi ve görev süresinin bir yıl olarak belirlenmesi talepleri;   

Yapılan görüşmeler neticesinde; Sözlü olarak öneri veren Meclis Başkanı Vekili Ragıp DOST, 

Eğitim, Spor ve Sağlık Komisyonunun 4 üyeden oluşmasını önerdiler. Başka öneri olmadığından 

oylamaya geçildi. İşari olarak yapılan oylama neticesinde Meclis Üyeleri Hasan ÖZSOY, Ahmet 

YÖRENÇ, Halil GÜLTEKİN, Mustafa ÇALIKSOY, Menduh BEKTEMİR, Berrin ÖZEN, Gürsel 

KISIR’ın ret ve Mustafa ÖZAŞIR'ın çekimser oyuna karşılık Eğitim, Spor ve Sağlık Komisyonunun 4 

üyeden oluşmasına oy çokluğu ile kabul edildi. 

AK Parti grubu adına yazılı öneri veren Alaaddin CANIPEK ve Hami TÜRKYAR, Eğitim, Spor 

ve Sağlık Komisyonunda görev yapmak üzere Suat ERDOĞAN ve Selçuk ÇAĞAN’ı; MHP grubu adına 

yazılı öneri veren Murat İLHAN ve Kerem ÖZDEN, Eğitim, Spor ve Sağlık Komisyonunda görev 

yapmak üzere Orhan SAY’ı; İYİ Parti Grubu adına yazılı öneri veren Mustafa ÖZAŞIR ve Mustafa 

ÇALIKSOY, Eğitim, Spor ve Sağlık Komisyonunda görev yapmak üzere Ufuk GÖKDEMİR’i 

önerdiler. Başka öneri olmadığından oylamaya geçildi. Oy pusulası ile yapılan gizli oylama neticesinde, 

Eğitim, Spor ve Sağlık Komisyonunda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Suat ERDOĞAN, Selçuk 

ÇAĞAN, Orhan SAY ve Ufuk GÖKDEMİR'in seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 

 

Karar No: 51 

Meclis gündeminin 10. maddesinde yer alan Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonunun 

08.03.2021 tarihli ve 03 sayılı raporunda; 01.03.2021 Tarihli ve 23 sayılı Meclis Kararı ile 

Komisyonumuza havale edilen Hacı ÖRNEK isimli vatandaş Mevlana Mahallesi Şehit Fatih Duman 

Sokağı Öztürk Apartmanı yanında bulunan isimsiz parka  ''Şehit Ali ÖRNEK" isminin verilmesini, 

Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Ali YAVUZ Mengücek Mahallesi Han Caddesi'nde benzin 

istasyonu arkasında bulunan parka  "Şehit Davut KARATAŞ" isminin verilmesini, Gamze ÖZSOY 

BAŞÇELİK isimli vatandaş Talas İlçe sınırları içerisinde uygun görülen bir park veya sosyal alana 

''Halil ÖZSOY'' isminin verilmesi üzerine konu Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonumuz tarafından 

değerlendirilmeye alınmıştır. 

 Komisyonumuz tarafından yapılan değerlendirmeler ve incelemeler neticesinde: 



1- "Şehit Ali ÖRNEK" isminin daha önce Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde bir 

sokağa verildiği tespit edildiğinden talebin reddinin; 

2- Talas ilçesi, Mengücek Mahallesi, Han Caddesinde Benzinlik istasyonu arkasında bulunan 

isimsiz parka    "Şehit Davut KARATAŞ" isminin verilmesinin; 

3- Talas ilçe sınırları içerisinde uygun park alanı bulunamadığından "Halil ÖZSOY" isminin bir 

parka verilmesi talebin reddinin uygun olacağı görülmüş olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 52 

Meclis gündeminin 11. maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonunun 05.03.2021 tarihli 

ve 04 sayılı raporunda; 01.03.2021 tarihli ve 25 sayılı kararı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul 

ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesinin “Talas Belediyesi tarafından vefat eden gazilerimize ücretsiz 

mezar yeri verilmektedir. Talas ilçesinde ikamet eden şehit anne babası, şehit eşine ve gazi eşlerine de 

ücretsiz mezar yeri verilmesi” taleplerinin değerlendirilmesi hususu incelenmek üzere Komisyonumuza 

havale edilmiştir. 

 Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; 2021 yılı Gelir Ücret Tarifesinin 

“MEZARLIK ÜCRETLERİ” başlığının son bölümünde yer alan “NOT1: Şehit ve gazilerden mezar yeri 

ücreti alınmaz.” cümlesinden sonra gelmek üzere “İlçemizde ikamet eden şehit annesi, babası ve şehit 

eşi ile gazi eşinin vefatı ve talep edilmesi halinde; C) TALAS MEZARLIĞI, Ç)  ve D) başlıklarında yer 

alan yukarı mahalle mezarlıklarında mezar yeri ücreti alınmaz. Ancak vefat olmadan önce tahsis 

yapılamaz.” cümleleri eklenerek ilgili kısmın güncellenmesi Komisyonumuzca uygun olacağı görülmüş 

olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 53 

Meclis gündeminin 12. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.03.2021 

tarihli ve 03 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 01.03.2021 tarihli ve 33 sayılı kararı ile 

Komisyonumuza havale edilen,  Talas ilçesi, Harman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti 

şahıslar adına kayıtlı 52 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21 parsel numaralı taşınmazlar mevcut 1/1000 

ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 kat, Taks:0.12, Kaks:0.24, minimum 1000 m2 parsel 

yapılaşma şartlı konut alanı, tescilli parsel ve yol olarak planlı alanın Kayseri Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 25.12.2019 tarih ve 4334 sayılı kararına istinaden korunma alan sınırının 

imar planına işlenmesi talebine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Kayseri 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarihli, 184 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Bahsi geçen 

alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 

yapılması talebi UİP-38943550 plan işlem numarası ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından 

değerlendirilmeye alınmıştır.  

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde 1/1000 ölçekli K-35-D-06-B-3-B uygulama imar planı 

paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 

alanda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.08.2020 tarihli ve 184 sayılı kararı ile onaylanan 

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun şekilde 52 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21 parsel 

numaralı taşınmazların Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından daha önce II. Grup 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen bağ evlerinin korunması amacıyla, Kayseri Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.12.2019 tarih ve 4334 sayılı kararına istinaden Mekansal 

Planlar Yapım Yönetmeliğinin gösterim tekniğinde belirtilen “Diğer Özel Kanunlarla Belirlenen Alan 

Sınırları”nı ifade eden sınır hattının söz konusu parsellerin dış çeperlerinden geçecek şekilde imar 

planına işlenmesi planlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik önerisinin kabulünün uygun olacağı görülmüş olup; 



Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 54 

Meclis gündeminin 13. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.03.2021 

tarihli ve 04 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 01.03.2021 tarihli ve 34 sayılı kararı ile 

Komisyonumuza havale edilen, Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti 

Talas Belediyesine ait olan 1886 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda yer alan özel sağlık tesisi olarak 

planlı alanın kuzeydoğusunda yer alan mülkiyeti Talas Belediyesine ait, mevcut 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planında konut bahçesi ve yol olarak planlı alanın bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda 

ticaret alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarihli, 287 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Bahsi 

geçen alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği yapılması talebi UİP-38158842 plan işlem numarası ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu 

tarafından değerlendirmeye alınmıştır.  

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde 1/1000 ölçekli K-35-D-02-D-4-A uygulama imar planı 

paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 

alanda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.11.2020 tarihli ve 287 sayılı kararı ile onaylanan 

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun şekilde alandaki sağlık tesisinden dolayı oluşan 

eczane ihtiyacının karşılanması adına, 1886 ada 1 parselin kuzey doğusunda bulunan konut bahçesi 

olarak planlı alan ticaret alanı olarak planlanmıştır. 1886 ada, 1 parselin çevresinde bulunan 7 metre 

genişliğindeki yol, hizmet edeceği alanın kısıtlı olmasından ve ihtiyaç oluşmamasından dolayı 5 metre 

genişlik ölçüsünde daraltılmış, yoldan cephe alan konut bahçeleri ise bu ölçüde genişletilmiştir. 

Planlanan ticaret alanı, bahçe mesafesiz, E=1.00 Yençok=4.50 metre yapılaşma şartlarına sahiptir. 

Planlama tekniği gereği, plan değişikliği sınırına dahil edilen diğer kullanımların yapılaşma şartlarında 

herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 

hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik önerisinin kabulünün uygun olacağı görülmüş 

olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

Karar No: 55 

Meclis gündeminin 14. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.03.2021 

tarihli ve 05 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 01.03.2021 tarihli ve 35 sayılı kararı ile 

Komisyonumuza havale edilen, Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti 

Talas Belediyesine ait olan 1894 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu bölge mevcut 1/1000 

ölçekli uygulama imar planında E=1.20, Yençok=15.50 metre yapılaşma şartlı ortaokul alanının ve 

kuzeydoğusunda yer alan otopark olarak planlı olup; alanın Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 

15.09.2020 tarih ve 12725904 sayılı yazına istinaden lise alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarihli, 

286 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Bahsi geçen alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi UİP-38925460 plan işlem numarası ile 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmıştır. 

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde 1/1000 ölçekli K-35-D-02-D-4-B uygulama imar planı 

paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 

alanda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.11.2020 tarihli ve 286 sayılı kararı ile onaylanan 

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun şekilde ilgili kurum talebi doğrultusunda 

gelişmekte olan bölgede lise alanına ihtiyaç duyulduğundan mevcut imar planındaki ortaokul alanı 

olarak planlı alanın kurumun yazı ekinde belirtilen vaziyet planına uygun olarak kuzey doğusunda 

bulunan otopark alanı yönünde genişletilerek 5983 m² yüzölçümünde lise alanı olarak planlanması, 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 11. Maddesinin, “Planda yerleşik alan olarak belirlenen alanlarda 



yapılacak imar planı revizyon ve değişikliklerinde, bu Yönetmelikte belirtilen eğitim, sağlık ve ibadet 

kullanımlarına ilişkin asgari alan büyüklüğünün karşılanamaması durumunda ilgili kamu kurum ve 

kuruluşunun teklifi doğrultusunda veya görüşü alınarak alan büyüklüğü plan ile belirlenir” hükmünün 

3. Bendi doğrultusunda, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine, asgari standartların 

altında planlanmıştır. Planlanan lise alanı, doğu cepheden 3 metre, diğer cephelerden 5 metre çekme 

mesafeli E=1.20, Yençok:18.50 metre yapılaşma şartlarına sahiptir. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım 

imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik önerisinin 

kabulünün uygun olacağı görülmüş olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 56 

Meclis gündeminin 15. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.03.2021 

tarihli ve 06 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 01.03.2021 tarihli ve 36 sayılı kararı ile 

Komisyonumuza havale edilen, Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kentsel 

tasarım alanı olarak belirlenen mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı (Burcu Sitesi) 27 ada, 279, 280, 281 parsel 

numaralı taşınmazların bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kentsel tasarım 

sınırı, Belediye hizmet alanı ve konut alanı olarak planlı alanda bulunan kütle nizam konut alanının 

güney yönünde kaydırılması şeklinde alanın yeniden planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli 

nazım imar planı değişikliği Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarihli, 186 sayılı 

kararı ile kabul edilmiştir. Bahsi geçen alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi UİP-38642588 plan işlem numarası ile İmar ve 

Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmıştır.  

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde 1/1000 ölçekli K-35-D-06-B-2-B uygulama imar planı 

paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 

alanda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.08.2020 tarihli ve 186 sayılı kararı ile onaylanan 

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak 27 ada, 279, 280 ve 281 parsel numaralı 

taşınmazlarda herhangi bir hak kaybı oluşmaması için kütle nizam konut alanı konut bahçesi, bu 

parselleri kapsayacak şekilde genişletilmiş ve 4284 m² inşaat alanı Yençok: 44.00 metre kütle nizam 

konut alanı, konut bahçesinin güneyine kaydırılmıştır. Alanı daralan belediye hizmet alanının yükseklik 

yapılaşma şartı değiştirilmeden, 1.50 olan emsal yapılaşma şartı uygulanabilirliğin sağlanması adına 

1.20 olarak planlanmıştır. Alanda bulunan diğer konut alanlarının yapılaşma şartlarında herhangi bir 

değişiklik yapılmamıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı değişiklik önerisinin kabulünün uygun olacağı görülmüş olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 57 

Meclis gündeminin 16. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.03.2021 

tarihli ve 07 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 01.03.2021 tarihli ve 37 sayılı kararı ile 

Komisyonumuza havale edilen Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 1994 ada, 1 parsel numaralı mülkiyeti 

şahıslar adına kayıtlı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İ.A.:4284 m2, 

Yençok=50.50 metre olan 21/25.5 ebatlarında bahçeli kütle konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu 

alanda inşaat alanı artışı olmadan yapı nizamı emsal olan konut adası olarak yeniden düzenlenmesi talep 

edilmektedir. Söz konusu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi İmar 

ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınmıştır.  

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde bahsi geçen imar planı değişikliği talebi alanın çevresi 

ile birlikte incelenmiş olup, ilgili parsel ve çevresinin tamamında kütle nizam konut alanlarının 

bulunduğu görülmektedir. Bu doğrultuda söz konusu talep, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 

26. Maddesinin “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik 



altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak 

yapılacağını” belirtir 1. bendine istinaden ve çevresiyle uyumsuz, plan bütünlüğünü bozucu nitelikte 

olduğundan talebin uygun mütalaa edilmediği yönündeki plan müellifi görüşüne istinaden talebin 

reddinin uygun olacağı görülmüş olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 58 

Meclis gündeminin 17. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.03.2021 

tarihli ve 08 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 01.03.2021 tarihli ve 38 sayılı kararı ile 

Komisyonumuza havale edilen, Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, (Yavuz Sitesi) 189, 190 ve 191 

numaralı imar adalarındaki mülkiyetleri şahıslar adına kayıtlı taşınmazlar mevcut 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planında Emsal=2.00, Yençok=40.50 (12 kat) metre yapılaşma şartlı konut alanı, kısmen 

ortaokul alanı ve kısmen de yol olarak planlıdır. Söz konusu alanda konut alanı olarak planlı alanın, 

inşaat alanı artışı olmadan, yükseklik yapılaşma şartının (13 kat olarak) artırılması talep edilmektedir. 

Söz konusu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınmıştır.  

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde bahsi geçen imar planı değişikliği talebi alanın çevresi 

ile birlikte incelenmiş olup, ilgili parsellerin ve çevresinin tamamında yükseklik yapılaşma şartlarının 

40.50 metre olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda söz konusu talep, “Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliğinin 26. Maddesinin “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, 

sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel 

gerekçelere dayanılarak yapılacağını” belirtir 1. bendine istinaden ve çevresiyle uyumsuz, plan 

bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan talebin uygun mütalaa edilmediği yönündeki plan müellifi 

görüşüne istinaden talebin reddinin uygun olacağı görülmüş olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 59 

Meclis gündeminin 18. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.03.2021 

tarihli ve 09 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 01.03.2021 tarihli ve 39 sayılı kararı ile 

Komisyonumuza havale edilen, Kayserigaz’ın Talas Belediyesi sınırları içerisinde yapılan çelik 

polietilen doğalgaz hatları ile yer üstü tesislerin imar planına sayısal olarak işlenmesi için 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından 

değerlendirilmeye alınmıştır. 

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde, Kayserigaz’ın 20.01.2021 tarih ve 21/143 sayılı yazısı 

ekinde sayısal olarak Belediyemize gönderilen Talas Belediyesi sınırları içerisindeki doğalgaz hatları 

ve yerüstü tesislerinin 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu 12. maddesi (e) fıkrası ve Talas 1/1000 

ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı plan notlarının B.6.6.2.2 maddesi "Doğalgaz, elektrik ve su 

hatları vb. teknik altyapı verileri, ilgili kurumlarca güncellendikçe plan değişikliğine gerek olmaksızın 

sayısal planlarda altlık olarak kullanılacaktır" hükmüne istinaden mevcut uygulama imar planında altlık 

olarak kullanılmak üzere kabulünün uygun olacağı görülmüş olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 60 

Meclis gündeminin 19. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.03.2021 tarihli ve 

3045 sayılı yazılarında; Kayseri İli, Talas İlçesi, Talas Mahallesi, 1371 ada 3 numaralı parselde kayıtlı 

535.50 m² arsa niteliğindeki taşınmazda bulunan 299.09 m² Belediyemiz hissesini, 5393 Sayılı Belediye 

Kanununun 18/e maddesine istinaden satışına 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/g bendi uyarınca 

Belediye Encümenine yetki verilmesi talepleri; 



Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; Kayseri İli, Talas İlçesi, Talas Mahallesi, 1371 

ada, 3 numaralı parselde kayıtlı 535.50 m² arsa niteliğindeki taşınmazda bulunan 299.09 

m² Belediyemiz hissesini 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden satışına, 5393 

sayılı Belediye Kanununun 34/g bendi uyarınca Belediye Encümenine yetki verilmesi oya sunuldu. İşari 

olarak yapılan oylama neticesinde Meclis Üyeleri Ahmet YÖRENÇ, Halil GÜLTEKİN, Menduh 

BEKTEMİR, Berrin ÖZEN ve Gürsel KISIR'ın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

Karar No: 61 

Meclis gündeminin 20. maddesinde yer alan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün 

26.03.2021 tarihli ve 3046 sayılı yazılarında; Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi için 

3 adet 13+1.5 sıkıştırılmalı çöp kamyonu satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 237 sayılı Taşıt 

Kanunu'nun 10'uncu maddesi gereğince “belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare 

birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler” denildiğinden, ihtiyacımız olan taşıtların temini 

için belediye meclis kararı alınması talepleri; 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin 

yürütülebilmesi için 3 adet 13+1.5 sıkıştırılmalı çöp kamyonu satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10'uncu maddesi gereğince “belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile 

mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler” denildiğinden, ihtiyacımız olan 

taşıtların temininin kabulü oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde Meclis Üyeleri Ahmet 

YÖRENÇ, Halil GÜLTEKİN, Menduh BEKTEMİR, Berrin ÖZEN ve Gürsel KISIR'ın ret oyuna 

karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

Karar No: 62 

Meclis gündeminin 21. maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.03.2021 

tarihli ve 3049 sayılı yazılarında; Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen: 

1- Talas ilçesi, Talas Mahallesi, 1894 ada, 1 parsel no.lu 4.283,59 m² yüz ölçümlü imar planında 

"Ortaokul" alanı 

2- Talas ilçesi, Harman Mahallesi, 1934 ada, 1 parsel no.lu 4.682,82 m² yüz ölçümlü, imar planında 

"Ortaokul" alanı 

3- Talas ilçesi, Talas Mahallesi, 2013 ada, 1 parsel no.lu 4.411,38 m² yüz ölçümlü taşınmazdaki 

204287.000/292070.000 (3.085,52 m²) hisse, imar planında "ortaokul" alanı 

4- Talas ilçesi, Harman Mahallesi 882 ada, 3 parsel no.lu 762,99 m² yüz ölçümlü, imar planında 

"Mesleki ve Teknik Öğretim" alanı 

5- Talas ilçesi, Talas Mahallesi, 1890 ada, 1 parsel no.lu 743,76 m² yüz ölçümlü, imar planında "Aile 

Sağlık Merkezi" alanı 

6- Talas ilçesi, Talas Mahallesi, 1637 ada, 5 parsel no.lu 1.194,6 m² yüz ölçümlü, imar planında 

"Sağlık Tesisi" alanı 

7- Talas ilçesi, Harman Mahallesi, 1888 ada, 6 parsel no.lu 1.407,6 m² yüz ölçümlü, imar planında 

"Aile Sağlığı Merkezi" alanı 

8- Talas ilçesi, Talas Mahallesi, 1902 ada, 1 parsel no.lu 1.113,02 m² yüz ölçümlü, imar planında 

"Sağlık Tesisi" alanı olarak ayrılan taşınmazların 6183 sayılı (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun)AATUHK'nun Geçici 8'inci maddesine istinaden vergi borcumuza mahsuben 

Hazinece satın alınması için öneride bulunulacaktır. 

Bahse konu taşınmazların 6183 sayılı (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun) 

AATUHK'nun Geçici 8'inci maddesine istinaden 4734 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesine göre 

kurulan komisyon tarafından belirlenecek kıymet takdir bedeli üzerinden vergi borcumuza mahsuben 

tapu devrinin yapılması için Encümene yetki verilmesi talepleri; 



Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda belirtilen 

bahse konu taşınmazların 6183 sayılı (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun) 

AATUHK'nun Geçici 8'inci maddesine istinaden 4734 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesine göre 

kurulan komisyon tarafından belirlenecek kıymet takdir bedeli üzerinden vergi borcumuza mahsuben 

tapu devrinin yapılması için Encümene yetki verilmesinin kabulü oya sunuldu. İşari olarak yapılan 

oylama neticesinde Meclis Üyeleri Hasan ÖZSOY, Ahmet YÖRENÇ, Halil GÜLTEKİN, Mustafa 

ÇALIKSOY, Mustafa ÖZAŞIR, Menduh BEKTEMİR, Berrin ÖZEN ve Gürsel KISIR'ın ret oyuna 

karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

Karar No: 63 

Meclis gündeminin 22. maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 

29.03.2021 tarihli ve 3154 sayılı yazılarında; İçişleri Bakanlığınca 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Belediyemize tahsis edilen memur kadro 

cetveli yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; 

Yönetmeliğin 10. maddesine istinaden G.İ.H sınıfı 11115 kodlu 1 dereceli Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürü kadrosunun iptal edilerek, yerine G.İ.H sınıfı 11116 kodlu 1 dereceli Kültür İşleri Müdürü 

kadrosunun ihdas edilmesi; Y.H sınıfı 9400 kodlu 10 dereceli 1 adet Hizmetli kadrosunun iptal edilerek, 

yerine Y.H sınıfı 9400 kodlu 6 dereceli 1 adet Hizmetli kadrosunun ihdas edilmesi ve III Sayılı Cetvelin 

onaylanması, 

Yönetmeliğin 11. maddesinin birinci paragrafına istinaden Belediyemiz norm kadrosunda tahsis 

edilen G.İ.H sınıfı 10605 kodlu 1 dereceli Kütüphane ve Müzeler Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 

yerine G.İ.H sınıfı 10625 kodlu 1 dereceli Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi; 

G.İ.H sınıfı 7820 kodlu 8 dereceli 1 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosunun iptal edilerek, yerine G.İ.H 

sınıfı 7820 kodlu 3 dereceli 1 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdas edilmesi;  T.H sınıfı 8500 

kodlu 2 dereceli 2 adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek, yerine T.H sınıfı 8500 kodlu 5 dereceli 2 

adet Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi ve II Sayılı Cetvelin onaylanması, 

Yönetmeliğin 9. maddesinin üçüncü paragrafına istinaden norm kadromuzda boş bulunan G.İ.H sınıfı 

9950 kodlu 7 dereceli Zabıta Memuru kadrosunun iptal edilerek T.H sınıfı 6 dereceli Sosyolog 

kadrosunun ihdas edilmesi ve aynı II Sayılı Cetvelin onaylanması, 

Bu suretle kadrosu iptal edilen Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile Kütüphane ve Müzeler 

Müdürlüğünün 2021 yılı bütçesinin ekteki aktarma cetvelindeki şekliyle yeni ihdas edilen Kültür İşleri 

Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne aktarılması talepleri; 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; İçişleri Bakanlığınca 22.02.2007 tarihli ve 

26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Belediyemize tahsis 

edilen memur kadro cetveli yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; 

Yönetmeliğin 10. maddesine istinaden G.İ.H sınıfı 11115 kodlu 1 dereceli Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürü kadrosunun iptal edilerek, yerine G.İ.H sınıfı 11116 kodlu 1 dereceli Kültür İşleri Müdürü 

kadrosunun ihdas edilmesi; Y.H sınıfı 9400 kodlu 10 dereceli 1 adet Hizmetli kadrosunun iptal edilerek, 

yerine Y.H sınıfı 9400 kodlu 6 dereceli 1 adet Hizmetli kadrosunun ihdas edilmesi ve III Sayılı Cetvelin 

onaylanması, 

 

Yönetmeliğin 11. maddesinin birinci paragrafına istinaden Belediyemiz norm kadrosunda tahsis 

edilen G.İ.H sınıfı 10605 kodlu 1 dereceli Kütüphane ve Müzeler Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 

yerine G.İ.H sınıfı 10625 kodlu 1 dereceli Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi; 

G.İ.H sınıfı 7820 kodlu 8 dereceli 1 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosunun iptal edilerek, yerine G.İ.H 

sınıfı 7820 kodlu 3 dereceli 1 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdas edilmesi;  T.H sınıfı 8500 



kodlu 2 dereceli 2 adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek, yerine T.H sınıfı 8500 kodlu 5 dereceli 2 

adet Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi ve II Sayılı Cetvelin onaylanması, 

Yönetmeliğin 9. maddesinin üçüncü paragrafına istinaden norm kadromuzda boş bulunan G.İ.H sınıfı 

9950 kodlu 7 dereceli Zabıta Memuru kadrosunun iptal edilerek T.H sınıfı 6 dereceli Sosyolog 

kadrosunun ihdas edilmesi ve aynı II Sayılı Cetvelin onaylanması, 

Bu suretle kadrosu iptal edilen Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile Kütüphane ve Müzeler 

Müdürlüğünün 2021 yılı bütçesinin ekteki aktarma cetvelindeki şekliyle yeni ihdas edilen Kültür İşleri 

Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne aktarılması oya sunuldu. İşari olarak yapılan 

oylama neticesinde Meclis Üyeleri Ahmet YÖRENÇ, Halil GÜLTEKİN, Menduh BEKTEMİR, Berrin 

ÖZEN ve Gürsel KISIR'ın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

Karar No: 64 

Meclis gündeminin 23. maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 

31.03.2021 tarihli ve 3248 sayılı yazılarında; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49’uncu maddesine göre 

2021 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere eğitmen, mimar, mühendis, 

tekniker, kameraman ve sosyolog kadrolarında görevlendirilecek personele 06.04.2021 tarihinden 

geçerli olmak üzere ödenecek ücretin belirlenmesi talepleri; 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49’uncu 

maddesine göre 2021 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere eğitmen, mimar, 

mühendis, tekniker, kameraman ve sosyolog kadrolarında görevlendirilecek personele 06.04.2021 

tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek ücretin belirlenmesi ve aşağıya çıkartılan tablo doğrultusunda 

ödenmesi oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde Meclis Üyeleri Ahmet YÖRENÇ, Halil 

GÜLTEKİN, Menduh BEKTEMİR, Berrin ÖZEN ve Gürsel KISIR'ın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile 

kabul edildi. 

2021 YILI NİSAN MECLİSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEKLİF LİSTESİ 

 

UNVANI DERECESİ SÖZLEŞME ÜCRETİ 

MİMAR 6 3.450,00 

MÜHENDİS 5 3.450,00 

TEKNİKER 5 2.650,00 

TEKNİKER 6 2.650,00 

KAMERAMAN 5 3.000,00 

SOSYOLOG 6 2.400,00 

EĞİTMEN 5 2.400,00 

 

Karar No: 65 

Meclis gündeminin 24. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.03.2021 tarihli ve 

3237 sayılı yazılarında; Talas ilçesi, Yukarı Talas Mahallesi, 233 ve 1419 numaralı imar adaları ile 

Tablakaya Mahallesi, 1238 numaralı imar adası mevcut 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planında  Taks:0.12, Kaks:0.24, minimum 1000 m² parsel şartı olan konut alanı olarak planlıdır. 

Bahsi geçen alanda Talas merkez 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı hazırlanırken yapı 

düzeni ve kat adetine ilişkin bilgilerin sehven paftasında yazılmadığı fark edilmiş olup, çevresindeki 

konut adalarına uygun olarak, ayrık  düzen, ön bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 5 metre, 2 

katlı konut alanı olacak şekilde sembolün plan paftalarına işlenmesi talep edilmektedir. Söz 

konusu  imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi; 



Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; konunun incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havalesi oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde Meclis Üyeleri Ahmet 

YÖRENÇ, Halil GÜLTEKİN, Menduh BEKTEMİR, Berrin ÖZEN ve Gürsel KISIR'ın ret oyuna 

karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

Karar No: 66 

Meclis gündeminin 25. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.03.2021 tarihli ve 

3238 sayılı yazılarında; Talas ilçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde bulunan özel mülkiyete ait 339 

ada, 13 parsel ile 234 ada, 12 parsel numaralı taşınmazlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 

Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki kat, minimum 1000 m² parsel şartlı konut alanı olarak 

planlıdır. Söz konusu taşınmazların bulundukları imar adaları arasındaki yol ile fiili durumdaki yolun 

uyumsuzluğu nedeniyle uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik olarak imar adasında 

ve yol genişliğinde düzenleme şeklinde yeniden planlanması gerekmektedir. Söz konusu talebe ilişkin 

hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi; 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; konunun incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havalesi oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde Meclis Üyeleri Ahmet 

YÖRENÇ, Halil GÜLTEKİN, Menduh BEKTEMİR, Berrin ÖZEN ve Gürsel KISIR'ın ret oyuna 

karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

Karar No: 67 

Meclis gündeminin 26. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.03.2021 tarihli 

ve 2735 sayılı yazılarında; Belediyemizin yapmayı planladığı Ali Dağı Mekanik/Füniküler Sistem, 

Sosyal Tesisleri ve Çevre Düzenlemesi yapımı işi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesi 

gereği borçlanma ihtiyacı doğmuş olup Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarihli ve 122 

sayılı kararıyla İller Bankasından 60.000.000,00 TL borçlanma hususunda yetki alınmıştır. 

İller Bankası tarafından söz konusu borçlanmaya ilişkin karar içeriğinde güncelleme istenilmiş 

olup talep doğrultusunda karar tashihi talebinin görüşülmesi; 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; İller Bankası AŞ’den hibe talebimizin de olduğu 

Ali Dağı Mekanik/Füniküler Sistem, Sosyal Tesisleri ve Çevre Düzenlemesi Yapım işi için işi için İller 

Bankası AŞ’den 60.000.000.-(altmışmilyon)-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, 

faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası AŞ’ce teminat 

olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası AŞ ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca 

dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın 

tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden 

krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi 

gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası AŞ’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve 

talep tarihinde İller Bankası AŞ adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası AŞ’ce Belediyemize 

kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam 

eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası AŞ 'ye 

ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası AŞ’ye terhin ve temlik 

etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası AŞ’ye rehin vermeye, İller Bankası 

AŞ'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı 

Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu 

işlerle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mustafa YALÇIN’ın veya görevlendireceği 

kişinin yetkilendirilmesine oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde Meclis Üyeleri Ahmet 

YÖRENÇ, Halil GÜLTEKİN, Menduh BEKTEMİR, Berrin ÖZEN ve Gürsel KISIR'ın ret oyuna 

karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 

 



 

Karar No: 68 

Meclis gündeminin 27. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.03.2021 tarihli 

ve 3261 sayılı yazılarında; 2021 yılı Gelir Ücret Tarifesinin "Otopark Ücretleri" başlıklı bölümü mesken 

ve işyerleri için ayrı ayrı belirlenmiş olup 25.03.2021 tarih ve 31434 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

Otopark Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik nedeniyle "Adet hesabı: Otopark sayısı adet hesabı konut, 

ticaret ve diğer kullanımlar için Otopark Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır." şeklinde 

güncellenmesi talebinin görüşülmesi; 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; 2021 yılı Gelir Ücret Tarifesinin "Otopark 

Ücretleri" başlıklı bölümü mesken ve işyerleri için ayrı ayrı belirlenmiş olup 25.03.2021 tarih ve 31434 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik nedeniyle "Adet hesabı: 

Otopark sayısı adet hesabı konut, ticaret ve diğer kullanımlar için Otopark Yönetmeliği hükümlerine 

göre yapılacaktır." şeklinde güncellenmesi oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde Meclis 

Üyeleri Ahmet YÖRENÇ, Halil GÜLTEKİN, Menduh BEKTEMİR, Berrin ÖZEN ve Gürsel KISIR'ın 

ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

Karar No: 69 

Meclis gündeminin 28. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.03.2021 tarihli 

ve 2809 sayılı yazılarında; Belediyemizin 2020 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve 

işlemlerinin denetimi için oluşturulan Meclis Denetim Komisyonu çalışmalarını tamamlamış olup 

raporun Meclisin bilgisine sunulması;  

Komisyon Raporunun Meclise sunulması 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55. maddesinde 

“Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans 

denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine 

göre yapılır. Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve 

idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Belediyelere bağlı kuruluş ve 

işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve 

meclisin bilgisine sunulur.” denildiğinden 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu Meclisin bilgisine 

sunulmuştur. 

 

 

 

 

Ragıp DOST Zafer PAMUK Murat İLHAN 

Meclis Başkan Vekili  Meclis Katibi Meclis Katibi 

 

 

 

 

Karar No: 70 

Meclis gündeminin 29. maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.03.2021 tarihli 

ve 2731 sayılı yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. maddesinin 4. fıkrası ile 17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’te 

belirtilen biçimde Belediyemizin 2020 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Faaliyet Raporu'nun 5393 

sayılı Kanun'un 26. maddesi ve diğer ilgili hükümleri gereğince Meclisimiz tarafından görüşülmesi 

talepleri; 



 Meclis Başkanı Vekili Ragıp DOST yerini 2. Meclis Başkan Vekili İbrahim ATA’ya devretti. 

Meclis Başkan 2. Vekili faaliyet raporu hakkında görüş belirtmek isteyen olup olmadığını sordu. 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. 

maddesine istinaden hazırlanan ve Talas Belediyesinin 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasındaki 

faaliyetlerini kapsayan, 2020 Yılı Faaliyet Raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde 

Meclis Üyeleri Hasan ÖZSOY, Ahmet YÖRENÇ, Halil GÜLTEKİN, Mustafa ÇALIKSOY, Mustafa 

ÖZAŞIR, Menduh BEKTEMİR, Berrin ÖZEN ve Gürsel KISIR'ın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile 

kabul edildi. 

 

 

 

  

İbrahim ATA 

Meclis 2. Başkan Vekili 

Suat ERDOĞAN 

Meclis Kâtibi 

Murat İLHAN 

Meclis Kâtibi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


