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Belediye Meclisi 04.04.2022 Pazartesi günü saat 16.00’da 2022 Dönemi 4. Toplantı 1. Birleşim 1. 

Oturumunu yapmak üzere Olağan olarak Meclis Başkan Murat İLHAN Başkanlığında toplandı. 

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

Hami TÜRKYAR, İbrahim ATA, Ümit DİLCİ, Yüksel SUNGUR, Cumhur YILDIZ, Selçuk ÇAĞAN, 

Kerem ÖZDEN, Çağrı DAŞAN, Alaaddin CANIPEK, Müjdat YILMAZ, Aytaç KIRMIZITAŞ, Duygu 

İNCE, Suat ERDOĞAN, Hasan ÖZSOY, Adnan ÖZER, Ahmet YÖRENÇ, Mustafa ÇALIKSOY, Halil 

GÜLTEKİN, Mustafa ÖZAŞIR, Ufuk GÖKDEMİR, Menduh BEKTEMİR, Berrin ÖZEN, Paşa ÖNAL, 

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 ve Ömer UĞURLU’nun izinli sayılması oya sunuldu. Oy birliği ile 

kabul edildi. 

Bir önceki meclis toplantı tutanağının okunmuş sayılması ve onaylanması oya sunuldu. Oy birliği 

ile kabul edildi. 

 

G Ü N D E M   : 

 

1. Yazı İşleri Müdürlüğü – Encümen Üyesi Seçimi 

2. Yazı İşleri Müdürlüğü – Komisyon Üyelikleri Hakkında 

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

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

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

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

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

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

9. Yazı İşleri Müdürlüğü – Ziyaret Daveti 

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

11. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

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. Plan ve Proje Müdürlüğü – İmar Planı Değişikliği Hakkında 

16. Plan ve Proje Müdürlüğü – İmar Planı Değişikliği Hakkında 

17. Park ve Bahçeler Müdürlüğü – Park İsminin Değiştirilmesi Hakkında 

18. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü – Yetkilendirme Hakkında 

19. Mali Hizmetler Müdürlüğü – Şartlı Bağış 

20. Park ve Bahçeler Müdürlüğü – Parka İsim Verilmesi Hakkında 

21. Mali Hizmetler Müdürlüğü – 2021 Yılı Denetim Komisyonu Raporu 

22. Mali Hizmetler Müdürlüğü – 2021 Yılı Faaliyet Raporu 

 

 

 



Karar No: 46 

Meclis gündeminin 1. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.03.2022 tarihli ve 19538 

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 talebinin 

görüşülmesi. 

Encümende görev yapacak olan meclis üyelerinin yazılı önerileri alındı. 

 AK Parti grubu adına yazılı öneri veren Çağrı DAŞAN ve Zafer PAMUK, Encümende görev 

yapmak üzere Ümit DİLCİ ve Cumhur YILDIZ’ı; MHP grubu adına yazılı öneri veren Murat İLHAN ve 

Kerem ÖZDEN, Encümende görev yapmak üzere Ömer UĞURLU’yu 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: 47 

Meclis gündeminin 2. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.03.2022 tarihli ve 19546 

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, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile diğer komisyonların üye sayıları ve 

görev süreleri ile seçimlerin yapılmasında oylama usulünün (gizli, işaret ve açık oylama) belirlenmesi 

talepleri; 

Komisyon üye sayılarını belirlemek üzere yazılı öneriler alındı. 

 AK Parti grubu adına yazılı öneri veren Çağrı DAŞAN ve Zafer PAMUK, oluşturulacak olan ihtisas 

komisyonlarının 4 (dört) kişiden oluşmasını; CHP grubu adına yazılı öneri veren Ahmet YÖRENÇ, Gürsel 

KISIR, Halil GÜLTEKİN, Menduh BEKTEMİR ve Berrin ÖZEN oluşturulacak olan ihtisas komisyonlarının 

5 (Beş) kişiden oluşmasını önerdiler.  

Başka öneri olmadığından oylamaya geçildi. İhtisas komisyonlarının 4 (dört) kişiden oluşmasının 

kabulü oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde Meclis Üyeleri Hasan ÖZSOY, Mustafa 

ÇALIKSOY, Mustafa ÖZAŞIR, Ufuk GÖKDEMİR, Adnan ÖZER, Paşa ÖNAL, Ahmet YÖRENÇ, Halil 

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

edildi. 

 

Karar No: 48 

Meclis gündeminin 3. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.03.2022 tarihli ve 19539 

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 Komisyonunda 1 (Bir) yıl süre ile görev yapacak olan 4 (Dört) meclis üyesinin gizli 

oyla seçilmesi talebinin görüşülmesi.   

Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapacak olan meclis üyelerinin yazılı önerileri alındı. 

 AK Parti grubu adına Çağrı DAŞAN ve Zafer PAMUK yazılı dilekçelerinde Ragıp DOST ve 

Alaaddin CANIPEK’i; MHP grubu adına Murat İLHAN ve İbrahim ATA yazılı dilekçelerinde, Yüksel 

SUNGUR’u; İyi Parti grubu adına Mustafa ÇALIKSOY ve Ufuk GÖKDEMİR yazılı dilekçelerinde Hasan 

ÖZSOY’u Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapmak üzere önerdiler.  

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

ve Bütçe Komisyonunda 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Ragıp DOST, Alaaddin CANIPEK, Yüksel 

SUNGUR ve Hasan ÖZSOY’un seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 

 

Karar No: 49 

Meclis gündeminin 4. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.03.2022 tarihli ve 19540 

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 Komisyonunda 1 (Bir) yıl süre ile görev yapacak olan 4 (Dört) meclis üyesinin 

gizli oyla seçilmesi talebinin görüşülmesi.   

İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görev yapacak olan meclis üyelerinin yazılı önerileri alındı. 

 AK Parti grubu adına Çağrı DAŞAN ve Zafer PAMUK yazılı dilekçelerinde Hami TÜRKYAR ve 

Suat ERDOĞAN’ı; MHP grubu adına Orhan SAY ve İbrahim ATA yazılı dilekçelerinde, Murat İLHAN’ı; 

İyi Parti grubu adına Mustafa ÇALIKSOY ve Hasan ÖZSOY yazılı dilekçelerinde Ufuk GÖKDEMİR’i İmar 

ve Bayındırlık Komisyonunda görev yapmak üzere önerdiler.  

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

ve Bayındırlık Komisyonunda 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Hami TÜRKYAR, Suat ERDOĞAN, 

Murat İLHAN ve Ufuk GÖKDEMİR’in seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 

 

Karar No: 50 

Meclis gündeminin 5. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.03.2022 tarihli ve 19541 

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. 

Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonunda 1 (Bir) yıl süre ile görev yapacak olan 4 (Dört) meclis 

üyesinin gizli oyla seçilmesi talebinin görüşülmesi.   

Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonunda görev yapacak olan meclis üyelerinin yazılı önerileri alındı. 

 

 



 AK Parti grubu adına Çağrı DAŞAN ve Zafer PAMUK yazılı dilekçelerinde Musa SOYKARCI ve 

Aytaç KIRMIZITAŞ’ı; MHP grubu adına Orhan SAY ve Kerem ÖZDEN yazılı dilekçelerinde, İbrahim 

ATA’yı; İyi Parti grubu adına Mustafa ÇALIKSOY ve Ufuk GÖKDEMİR yazılı dilekçelerinde Mustafa 

ÇALIKSOY’u Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonunda görev yapmak üzere önerdiler.  

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

Kültür ve Turizm Komisyonunda 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Musa SOYKARCI, Aytaç 

KIRMIZITAŞ, İbrahim ATA ve Mustafa ÇALIKSOY’un seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 

 

Karar No: 51 

Meclis gündeminin 6. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.03.2022 tarihli ve 19542 

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. 

Gençlik, Kadın ve Aile Komisyonunda 1 (Bir) yıl süre ile görev yapacak olan 4 (Dört) meclis 

üyesinin gizli oyla seçilmesi talebinin görüşülmesi.   

Gençlik, Kadın ve Aile Komisyonunda görev yapacak olan meclis üyelerinin yazılı önerileri alındı. 

 AK Parti grubu adına Çağrı DAŞAN ve Alaaddin CANIPEK yazılı dilekçelerinde Emine TİMUÇİN 

ve Duygu İNCE’yi; MHP grubu adına Orhan SAY ve İbrahim ATA yazılı dilekçelerinde, Kerem ÖZDEN’i; 

İyi Parti grubu adına Mustafa ÇALIKSOY ve Paşa ÖNAL yazılı dilekçelerinde Mustafa ÖZAŞIR’ı Gençlik, 

Kadın ve Aile Komisyonunda görev yapmak üzere önerdiler.  

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

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

İNCE, Kerem ÖZDEN ve Mustafa ÖZAŞIR’ın seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 

 

Karar No: 52 

Meclis gündeminin 7. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.03.2022 tarihli ve 19543 

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. 

Ticaret ve Sanayi Komisyonunda 1 (Bir) yıl süre ile görev yapacak olan 4 (Dört) meclis üyesinin 

gizli oyla seçilmesi talebinin görüşülmesi.   

Ticaret ve Sanayi Komisyonunda görev yapacak olan meclis üyelerinin yazılı önerileri alındı. 

 AK Parti grubu adına Çağrı DAŞAN ve Alaaddin CANIPEK yazılı dilekçelerinde Zafer PAMUK 

ve Aytaç KIRMIZITAŞ’ı; MHP grubu adına Murat İLHAN ve Kerem ÖZDEN yazılı dilekçelerinde, İbrahim 

ATA’yı; İyi Parti grubu adına Mustafa ÇALIKSOY ve Mustafa ÖZAŞIR yazılı dilekçelerinde Adnan 

ÖZER’i Ticaret ve Sanayi Komisyonunda görev yapmak üzere önerdiler.  

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

Ticaret ve Sanayi Komisyonunda 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Zafer PAMUK, Aytaç 

KIRMIZITAŞ, İbrahim ATA ve Adnan ÖZER’in seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 

 

 



Karar No: 53 

Meclis gündeminin 8. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.03.2022 tarihli ve 19544 

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. 

Eğitim, Spor ve Sağlık Komisyonunda 1 (Bir) yıl süre ile görev yapacak olan 4 (Dört) meclis 

üyesinin gizli oyla seçilmesi talebinin görüşülmesi.   

Eğitim, Spor ve Sağlık Komisyonunda görev yapacak olan meclis üyelerinin yazılı önerileri alındı. 

 AK Parti grubu adına Çağrı DAŞAN ve Zafer PAMUK yazılı dilekçelerinde Çağrı DAŞAN ve 

Selçuk ÇAĞAN’ı; MHP grubu adına Murat İLHAN ve Kerem ÖZDEN yazılı dilekçelerinde, Orhan SAY’ı; 

İyi Parti grubu adına Mustafa ÇALIKSOY ve Ufuk GÖKDEMİR yazılı dilekçelerinde Paşa ÖNAL’ı Eğitim, 

Spor ve Sağlık Komisyonunda görev yapmak üzere önerdiler.  

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

Eğitim, Spor ve Sağlık Komisyonunda 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Çağrı DAŞAN, Selçuk 

ÇAĞAN, Orhan SAY ve Paşa ÖNAL’ın seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 

 

Karar No: 54 

Meclis gündeminin 9. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.03.2022 tarihli ve 19547 

sayılı yazılarında; Bosna Hersek Federasyonu Tuzla Kantonu Kalesija Belediyesi ile Belediyemiz arasında 

kardeş şehir protokolü ve belediyelerimizin ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Sayın Kalesija Belediyesi 

Başkanı Sead DZAFİC, Sayın Belediye Başkanımız Mustafa YALÇIN ile beraberindeki heyetini Kalesija 

Belediyesini ve ilçelerini ziyaret etmeye, kardeş şehir protokolünün detaylarını görüşmeye, ön protokol 

imzalamak üzere Kalesija'ya davet etmektedir. 

Kalesija Belediyesini ziyaret tarihinin ve ziyaret edecek heyetin belirlenmesi talebinin görüşülmesi: 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde, Aşağıda bilgileri belirtilen asıl ve yedek olarak 

belirlenen isimlerin Bosna Hersek Federasyonu Tuzla Kantonu Kalesija Belediyesi ile Belediyemiz arasında 

kardeş şehir protokolü ve belediyelerimizin ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Sayın Belediye Başkanımız 

Mustafa YALÇIN ile beraberindeki heyetini 2022 yılı içerisinde Kalesija Belediyesini ve ilçelerini ziyaret 

etmeye, kardeş şehir protokolünün detaylarını görüşmeye, ön protokol imzalamak üzere Kalesija'ya gitmek 

üzere görevlendirilmelerinin ve yapılacak harcamaların Belediyemiz bütçesinden karşılanmasının kabulü 

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

 

 

ADI SOYADI GÖREVİ  ASI/YEDEK 

MUSTAFA YALÇIN Belediye Başkanı Asıl 

EMİNE TİMUÇİN Meclis Üyesi Asıl 

ZAFER PAMUK Meclis Üyesi Asıl 

MUSA SOYKARCI Meclis Üyesi Asıl 

RAGIP DOST Meclis Üyesi Asıl 

ORHAN SAY Meclis Üyesi Asıl 

HAMİ TÜRKYAR Meclis Üyesi Asıl 

İBRAHİM ATA Meclis Üyesi Asıl 

ÜMİT DİLCİ Meclis Üyesi Asıl 

YÜKSEL SUNGUR Meclis Üyesi Asıl 

CUMHUR YILDIZ Meclis Üyesi Asıl 

SELÇUK ÇAĞAN Meclis Üyesi Asıl 



KEREM ÖZDEN Meclis Üyesi Asıl 

ÇAĞRI DAŞAN Meclis Üyesi Asıl 

ÖMER UĞURLU Meclis Üyesi Asıl 

ALAADDİN CANIPEK Meclis Üyesi Asıl 

MÜJDAT YILMAZ Meclis Üyesi Asıl 

AYTAÇ KIRMIZITAŞ Meclis Üyesi Asıl 

MURAT İLHAN Meclis Üyesi Asıl 

DUYGU İNCE Meclis Üyesi Asıl 

SUAT ERDOĞAN Meclis Üyesi Asıl 

HASAN ÖZSOY Meclis Üyesi Asıl 

ADNAN ÖZER Meclis Üyesi Asıl 

AHMET YÖRENÇ Meclis Üyesi Asıl 

HALİL GÜLTEKİN Meclis Üyesi Asıl 

MUSTAFA ÇALIKSOY Meclis Üyesi Asıl 

MUSTAFA ÖZAŞIR Meclis Üyesi Asıl 

UFUK GÖKDEMİR Meclis Üyesi Asıl 

MENDUH BEKTEMİR Meclis Üyesi Asıl 

BERRİN ÖZEN Meclis Üyesi Asıl 

GÜRSEL KISIR Meclis Üyesi Asıl 

PAŞA ÖNAL Meclis Üyesi Asıl 

İSMAİL GÜNGÖR Belediye Başkan Yardımcısı Asıl 

ALİ KÜÇÜKOĞLU Belediye Başkan Yardımcısı Asıl 

ETEM MEZGİTLİ Belediye Başkan Yardımcısı Yedek 

KORAY KÖK Belediye Başkan Yardımcısı Yedek 

 

Karar No: 55 

Meclis gündeminin 10. maddesinde yer alan Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonunun 14.03.2022 

tarihli ve 01 sayılı raporunda; Belediyemizin 07.03.2022 tarihli ve 34 sayılı Meclis Kararı ile 

Komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.02.2022 tarihli ve 18387 sayılı yazısında Hatice 

ÖZKAN isimli vatandaşın 2018 yılında Hakkâri Şemdinli Aktütün'de şehit olan oğlu Piyade Er Orhan 

ÖZKAN isminin uygun görülen bir parka verilmesiyle ilgili talebi Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonumuz 

tarafından değerlendirilmeye alınmıştır. 

Komisyonumuz tarafından yapılan değerlendirmeler ve incelemeler neticesinde:  

 Mevlana Mahallesi, Elçibey Caddesi üzerinde bulunan 1.122,00 m² yüz ölçümlü isimsiz parka 2018 

yılında Hakkâri Şemdinli Aktütün'de şehit olan Piyade Er Orhan ÖZKAN isminin verilmesi Komisyonumuz 

tarafından uygun görülmüş olup Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel 

Müdürlüğünün Şehitlerimizin İsimlerinin Yaşatılması ve Yakınlarına Yapılacak Yardımlara İlişkin Usul ve 

Esaslarının 5. maddesinin 2. bendinde: “Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten sonra, meydan, 

bulvar, cadde, sokak, okul, havalimanı, park, askeri birlik, karakol ve benzeri yerlere isim verme işlemi 

yapacak olan kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar; kendi mevzuatlarına göre karar almadan 

önce verilecek şehit ismi için Ek: 1 de bulunan tabloya gerekli bilgileri girerek Değerlendirme Komisyonuna 

iletir.” ve 3. bendinde: “Komisyon tarafından onaylanan şehit isimleri Genel Müdürlük tarafından Modüle 

işlenir ve yazıyla da isim verecek olan kurum ve kuruluşa bildirilir.” denildiğinden Aile ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun 

görülüp onaylanmasının akabinde Meclisimiz tarafından değerlendirilmesinin kabulü yönünde hazırlanan 

Komisyon raporu oya sunuldu. 

İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 



Karar No: 56 

Meclis gündeminin 11. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.03.2022 tarihli 

ve 06 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 07.03.2022 tarihli ve 38 sayılı kararı ile Komisyonumuza 

havale edilen,  Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 1994 ada 1 parsel numaralı, özel mülkiyete kayıtlı, 2566 m2 

yüzölçümlü taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, İnşaat Alanı (İ.A.)=4284 m2, Yençok=50.50 

metre 21/25.5 metre ebatlarında bahçeli kütle konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu bahçeli kütle konut 

alanı yerine, daha nitelikli projeler oluşturulması amacıyla, inşaat alanı artırımı olmadan, emsal yapılaşma 

şartlı konut alanı olarak, yeniden planlanması talep edilmektedir.  

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

Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınmıştır.  

Söz konusu talebe yönelik çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havalesinin uygun olacağı görülmüş olup; 

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

 

Karar No: 57 

Meclis gündeminin 12. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.03.2022 tarihli 

ve 07 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 07.03.2022 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 10.02.2022 tarih ve 22/143 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: 58 

Meclis gündeminin 13. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.03.2022 tarihli 

ve 08 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 07.03.2022 tarihli ve 40 sayılı kararı ile Komisyonumuza 

havale edilen,  Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 1923 ada 1 parsel, 1924 ada 1 parsel, 1925 ada 1 parsel 

numaralı, özel mülkiyete kayıtlı, her biri 750 m2 yüzölçümlü taşınmazlar, 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planında, İnşaat Alanı (İ.A.)=7500 m2, Yençok=50.50 metre 25/30 metre ebatlarında kütle konut alanı olarak 

planlıdır. Söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda mevcut otopark alanları yetersiz kaldığı için imar 

planında kamusal otopark ve bir kısmı da park olarak planlı alanlar, fiilen düzenlenerek otopark olarak 

kullanılmaktadır. Söz konusu alanların kütle konut parselinin bahçesine dâhil edilerek fiiliyata uygun şekilde, 

yeniden planlanması talep edilmektedir. Söz konusu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 

yapılması talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınmıştır.  

Söz konusu talebe yönelik çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havalesinin uygun olacağı görülmüş olup; 

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

 

Karar No: 59 

Meclis gündeminin 14. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18.03.2022 tarihli 

ve 09 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 07.03.2022 tarihli ve 44 sayılı kararı ile komisyonumuza 

havale edilen Talas ilçesi, Endürlük ve Reşadiye Mahallelerinde 5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı 

Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi gereğince “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi, ilan 

edilen alanlarda uygulamaların Talas Belediyesince yapılması veya yaptırılması talebi görüşülmüştür. 



Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde, ilçemizde Endürlük ve Reşadiye Mahallelerinin belirli 

kısımlarında kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilmesi düşünülen bölgeler, ilçenin 

gelişmesine uygun olacak şekilde fenni, sosyal, ekonomik ve fiziki anlamda çağdaş standartları yakalayacak 

şekilde konut alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, eğlendinlen alanları ve her 

türlü sosyal donatı alanları oluşturmak amacıyla alternatif yerleşim ve gelişim alanları olarak 

değerlendirilebilecek alanlardır. 

Bu nedenle; Endürlük Mahallesinde ekli krokide gösterilen sınırlar içerisinde kalan ve tapu mahalle 

adı Endürlük olan; 2889 ada 2 parsel (eski ada numarası yok, eski parsel numarası 1503), 2889 ada 11 parsel 

(eski ada numarası yok, eski parsel numarası 634), 2889 ada 12 parsel (eski ada numarası yok, eski parsel 

numarası 635), 2889 ada 13 parsel (eski ada numarası yok, eski parsel numarası 637), 2889 ada 14 parsel 

(eski ada numarası yok, eski parsel numarası 636), 2889 ada 15 parsel (eski ada numarası yok, eski parsel 

numarası 630), 2889 ada 16 parsel (eski ada numarası yok, eski parsel numarası 629), 2889 ada 17 parsel 

(eski ada numarası yok, eski parsel numarası 631), 2889 ada 18 parsel (eski ada numarası yok, eski parsel 

numarası 633), 2889 ada 19 parsel (eski ada numarası yok, eski parsel numarası 632), 2889 ada 32 parsel 

(eski ada numarası yok, eski parsel numarası 628), 2889 ada 43 parsel (eski ada numarası yok, eski parsel 

numarası 365), 2889 ada 65 parsel (eski ada numarası yok, eski parsel numarası 1515), 2889 ada 292 parsel, 

2889 ada 309 parsel numaralı taşınmazlar ile Reşadiye Mahallesinde ekli krokide gösterilen sınırlar içerisinde 

kalan ve tapu mahalle adı Başakpınar olan; 3214 ada 80 parsel (eski ada numarası yok, eski parsel numarası 

466), 3214 ada 81 parsel (eski ada numarası yok, eski parsel numarası 468) ve tapu mahalle adı Reşadiye 

olan; 6484, 6485, 6487 numaralı parsellerin bulunduğu alanları kapsayan; Endürlük Mahallesinde yaklaşık 

sınır büyüklüğü 11,25 hektarlık alan ve Reşadiye Mahallesinde yaklaşık sınır büyüklüğü 13,92 hektarlık alan 

olmak üzere toplamda 25,17 hektarlık alanda; sağlıklı ve yaşanabilir bir kentleşme sürecinin yakalanması, 

depreme dayanıklı konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanlarının 

oluşturulması, kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi ve böylece her türlü teknik ve sosyal altyapıya 

sahip nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması ve yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla 5998 sayılı 

kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi gereğince “Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim 

Proje Alanı” ilan edilmesi için gerekli çalışmalarının Talas Belediyesince yapılması veya yaptırılması uygun 

olup, bu yöndeki talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı görülmüş olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde Meclis Üyeleri Hasan 

ÖZSOY, Mustafa ÇALIKSOY, Ufuk GÖKDEMİR, Adnan ÖZER, Paşa ÖNAL, Ahmet YÖRENÇ, Halil 

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

edildi. 

 

Karar No: 60 

Meclis gündeminin 15. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.03.2022 tarihli ve 

19899 sayılı yazılarında; Talas ilçesi, Yukarı Talas Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 4168 m2, mülkiyeti 

belediyemize ait, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok=8 metre yapılaşma nizamlı özel 

eğitim alanı olarak planlı bulunan 2201 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın özel sosyal tesis 

alanı olarak planlanması talebine istinaden Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2021 tarihli, 385 

sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında özel sosyal tesis alanı olarak planlanmış söz konusu 

alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması talep edilmektedir. 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 oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 61 

Meclis gündeminin 16. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.03.2022 tarihli ve 

19906 sayılı yazılarında; Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, 1934 ada 1 parsel numaralı, maliye hazinesine ait, 

4,682.82 m2  yüzölçümlü taşınmaz, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Emsal= 1.00, Yençok= 

15.50 metre, ön bahçe 30 metre, yan bahçelerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesine sahip, Şehit Mahmut 

Şahin İlkokulu ve Ortaokulu'nun yer aldığı taşınmaza, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 



anaokulu yapımı planlandığından Emsal= 1.20 ve yapı yaklaşma mesafeleri her yönden 5 metre olacak 

şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talep edilmektedir. Söz konusu 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 oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 62 

Meclis gündeminin 17. maddesinde yer alan Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28.03.2022 tarihli ve 

19762 sayılı yazılarında; Belediye Meclisimiz tarafından 06.12.2022 tarihli ve 166 sayılı Karar ile Mevlana 

Mahallesi, Bademli Caddesi üzerinde bulunan 1.260,00 m² yüz ölçümlü parka “Şehit Ayşegül Pürnek” 

isminin verilmesine karar verilmiş olup Şehidimizin annesi isminin başka bir parka verilmesini talep 

etmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 81. Maddesinde “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve 

benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; 

belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis 

üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe 

girer.” denildiğinden söz konusu talebin görüşülmesi; 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; konunun incelenmek üzere Çevre Kültür ve Turizm 

Komisyonuna havalesi oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 63 

Meclis gündeminin 18. maddesinde yer alan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 29.03.2022 tarihli ve 

19842 sayılı yazılarında; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, AYKOME Şube Müdürlüğünce, 07.09.2011 tarih 

ve 2011/2-3 sayılı AYKOME kurul kararı ile ‘01.01.2012 tarihinden itibaren tüm kazılar için AYKOME 

Şube Müdürlüğü tarafından kazı ruhsatı düzenlenecektir’ ibaresi gereği alt yapı kazılarına ruhsat verilmeye 

başlanmıştır. Bu tarihten itibaren ilçe belediyemiz sınırları içerisinde yer alan alt yapı kazıları için Büyükşehir 

Belediyesi AYKOME Bilgi Sistemi aracılığı ile alt yapı kurumları ile koordinasyon sağlanmakta ve ruhsat 

düzenlenmektedir. 

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 26.03.2021 tarih ve 639556 

yazısı ile 2021/4 sayılı Genelgesi ile; “Bilindiği üzere 24.1 2.2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde 

birtakım düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Düzenleme sonrası Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden 

altyapı kazı izinler ve harçları ile ilgili olarak uygulamada tereddütler yaşandığı anlaşılmış olup konu 

hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci, 8’inci ve 27’nci maddeleri, 2560 sayılı 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanunu‘nun mükerrer 79’uncu maddesi ile Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon 

Merkezleri Yönetmeliği uyarınca aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür. 

        a)      Büyükşehir belediyesi sorumluluğuna bırakılan yerlerde (cadde, bulvar, meydan, sokak vb.) 

altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ya da tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek ve buna ilişkin harcı 

hesaplayarak tahsil etmek görev, yetki ve sorumluluğu büyükşehir belediye başkanlıklarında (AYKOME) 

olacaktır. 

        b)       İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan yerlerde (Cadde, Bulvar, Meydan. Sokak vb.) altyapı 

ile ilgili kazı yapacak gerçek ya da tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vermek ve buna ilişkin harcı hesaplayarak 

tahsil etmek görev, yetki ve sorumluluğu ilgili ilçe belediyelerinde olacaktır.” 

İbaresi yer almaktadır. Bu husus AYKOME Kurulun da görüşülmüş, 23.02.2022 tarihli ve 2022/1-10 sayılı 

karar ile; 

      1.‘Büyükşehir belediyesine yetki verilmesi halinde, ilçe belediyesinin kazı onayına müteakip ruhsat 

düzenleneceği, ruhsatın Büyükşehir belediyesine düzenlenmesi ilçe belediyelerinin mücavir alan sınırları 

içerisindeki çalışmalarda uygulama, denetim ve tedbirler konusundaki sorumluluğunu ortadan 

kaldırmayacağı, her belediye kendi sınırlarındaki çalışmalardan sorumlu olacağı,’ kararlaştırılmıştır. 

 



 

Talas Belediyesi olarak altyapı çalışmalarında kazı izin ruhsatının Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

AYKOME Şube Müdürlüğünce düzenleme yetkisinin verilmesi ve altyapı kazılarının takibi ile 

koordinasyonunun sağlanabilmesi için kazı ruhsatlarının Kayseri Büyükşehir Belediyesi AYKOME Şube 

Müdürlüğü tarafından verilmesi talebinin görüşülmesi; 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; altyapı çalışmalarında kazı izin ruhsatının Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi AYKOME Şube Müdürlüğünce düzenleme yetkisinin verilmesi ve altyapı kazılarının 

takibi ile koordinasyonunun sağlanabilmesi için kazı ruhsatlarının Kayseri Büyükşehir Belediyesi AYKOME 

Şube Müdürlüğü tarafından verilmesinin kabulü oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy 

birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 64 

Meclis gündeminin 19. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.03.2022 tarihli ve 

19526 sayılı yazılarında; Femaş Metal San. Tic. AŞ yetkilisi Hüsamettin ÜGE, Talas'ta yaşayan ihtiyaç 

sahiplerine Belediyemizce yapılan sosyal destek yardımlarına katkı sağlamak amacıyla banka 

hesabımıza 50.000,00 TL havale yapmış olup şartlı bağış yapmak istediğini bildirmektedir. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18/g maddesi ile 

belediyeye yapılan şartlı bağış kabulü belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmakta olup dilekçe 

sahibinin talebinin değerlendirilmesi; 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye 

Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18/g maddesine istinaden Femaş Metal San. Tic. AŞ yetkilisi 

Hüsamettin ÜGE’nin Talas'ta yaşayan ihtiyaç sahiplerine Belediyemiz tarafından yapılan sosyal destek 

yardımlarında kullanılması şartıyla banka hesabımıza havale etmiş olduğu 50.000.00TL (Elli Bin Türk 

Lirası) şartlı bağış talebinin kabulü oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul 

edildi. 

 

Karar No: 65 

Meclis gündeminin 20. maddesinde yer alan Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 31.03.2022 tarihli ve 

20068 sayılı yazılarında; Başakpınar Mahallesi Muhtarı Cemalettin SİVRİTAŞ 22.03.2022 tarihli 

dilekçesinde Başakpınar Mahallesinde bir sosyal tesis, yeşil alan veya çocuk oyun alanları gibi yere 

Başakpınar Mahallesi’nde imamlık yapıp emekli olan ve hâlâ Başakpınar Mahallesi’nde ikamet etmekte olan 

İmam Bahattin TAŞDEMİR isminin verilmesi talebin görüşülmesi; 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; konunun incelenmek üzere Çevre Kültür ve Turizm 

Komisyonuna havalesi oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 66 

Meclis gündeminin 21. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2022 tarihli ve 

19761 sayılı yazılarında; Belediyemizin 2021 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 2021 Yılı Denetim Komisyonu Raporu Meclisin bilgisine sunulmuştur. 

 

 

 

 



Karar No: 67 

Meclis gündeminin 22. maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.03.2022 tarihli ve 

19353 sayılı yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56'ncı maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Kanunu'nun 41'inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi 

Gazete ’de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte belirtilen 

biçimde Belediyemizin 2021 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. 

Faaliyet Raporu'nun 5393 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri 

gereğince Meclisimiz tarafından görüşülmesi talepleri; 

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

istinaden hazırlanan ve Talas Belediyesinin 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasındaki faaliyetlerini 

kapsayan, 2021 Yılı Faaliyet Raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde Meclis Üyeleri 

Hasan ÖZSOY, Mustafa ÇALIKSOY, Mustafa ÖZAŞIR, Ufuk GÖKDEMİR, Adnan ÖZER, Paşa ÖNAL, 

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

karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 
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