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Belediye Meclisi 05.09.2022 Pazartesi günü saat 16.00’da 2022 Dönemi 9. Toplantı 1. Birleşim 

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

toplandı. 

Meclis Üyeleri: Musa SOYKARCI, Hami TÜRKYAR, İbrahim ATA, Murat İLHAN, Yüksel 

SUNGUR, Cumhur YILDIZ, Selçuk ÇAĞAN, Duygu İNCE, Zafer PAMUK, Orhan SAY, Ümit DİLCİ, 

Çağrı DAŞAN, Kerem ÖZDEN, Ömer UĞURLU, Alaaddin CANIPEK, Aytaç KIRMIZITAŞ, Suat 

ERDOĞAN, Hasan ÖZSOY, Ahmet YÖRENÇ, Mustafa ÇALIKSOY, Halil GÜLTEKİN, Mustafa 

ÖZAŞIR, Menduh BEKTEMİR, , Ufuk GÖKDEMİR, Paşa ÖNAL, Adnan ÖZER 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, Emine TİMUÇİN, Müjdat YILMAZ ve Berrin ÖZEN’in izinli 

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

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

olarak yapılan oylama neticesinde Oy birliği ile kabul edildi. 

 

G Ü N D E M   : 

 

1. Fen İşleri Müdürlüğü – Kırsal Mahallelerde Meydan Düzenlemesi 

2. Plan ve Proje Müdürlüğü – İmar Planı Değişikliği Hakkında 

3. Plan ve Proje Müdürlüğü – İmar Planı Değişikliği Hakkında 

4. Plan ve Proje Müdürlüğü – Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkında 

5. Plan ve Proje Müdürlüğü – Taşınmaz Satışı  

6. Çevre Kültür Turizm Komisyonu Raporu – Çevre Kültür Turizm Komisyonu Raporu 

7. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

8. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

9. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

10. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

11. Mali Hizmetler Müdürlüğü – Ek Ödenek 

12. Mali Hizmetler Müdürlüğü – Birimler Arası Ödenek Aktarma 

13. Mali Hizmetler Müdürlüğü – 2022 Yılı Ücret Tarifesine İlave 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karar No: 128 

Meclis gündeminin 1. maddesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğünün 29.08.2022 tarihli ve 

27417 sayılı yazılarında: Talas İlçesi merkez mahallelerinin yanı sıra kırsal mahallelerinde de insan-

doğa-yapı ilişkisi göz önünde bulundurularak yeni projeler üretmek önceliklerimizdendir. Kırsal 

mahallelerimizden olan Başakpınar, Koçcağız, Kuruköprü, Kepez ve Reşadiye Mahallelerimiz yüksek 

nüfusa sahip önemli yerleşim merkezlerimizdendir. Bu mahallerimizin meydanlarında görülen fiziksel 

ve işlevsel eskime ile yapılara yapılmış olan keyfi müdaheleler ve eklentiler meydanlarımızı 

tanımsızlaştırmış ve silüetlerinin bozulmasına neden olmuştur. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesinin 16/5/2012 tarihli (no: 6306/17) ek 

fıkrasındaki "Büyükşehirlerde büyükşehir belediye meclisinin, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt 

çoğunluk ile alacağı karar ile masrafın tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinde karşılanmak kaydıyla 

kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre 

tanzimi çalışmaları yapılabilir." hükmüne istinaden Başakpınar, Koçcağız, Kuruköprü ,Kepez ve 

Reşadiye Mahallerimizde yapmayı planladığımız sokak sağlıklaştırma ve meydan düzenlemesi işi 

kapsamında yapıların sokağa ve sokağa bağlı açık alana/avluya bakı veren cepheleri ile avlu-bahçe 

duvarlarının tadilatlarının yapılması, oturma birimleri, aydınlatma elemanları, çöp kutusu, tabela vb. 

sokak dokusunu tanımlayan öğelerin yenilenmesi talebinin görüşülmesi. 

Yapılan görüşmeler neticesinde: 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesinin 16/5/2012 

tarihli (no: 6306/17) ek fıkrasına istinaden Başakpınar, Koçcağız, Kuruköprü ,Kepez ve Reşadiye 

Mahallerimizde yapmayı planladığımız sokak sağlıklaştırma ve meydan düzenlemesi işi kapsamında 

yapıların sokağa ve sokağa bağlı açık alana/avluya bakı veren cepheleri ile avlu-bahçe duvarlarının 

tadilatlarının yapılması, oturma birimleri, aydınlatma elemanları, çöp kutusu, tabela vb. sokak dokusunu 

tanımlayan öğelerin yenilenmesi talebinin kabulü oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde 

oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 129 

Meclis gündeminin 2. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 24.08.2022 tarihli ve 

27095 sayılı yazılarında: Talas ilçesi, Tablakaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 2.300 m2 

yüzölçümlü, özel mülkiyete ait, 987 ada 4 ve 6 parsel numaralı taşınmazlar, mevcut 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planında E=0.40, Yençok=7.00 metre minimum parsel büyüklüğü 1000 m2 , yapılaşma 

nizamlı, konut alanı ve olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazların güneyinde bulunan, mülkiyeti 

Belediyemize ait, 224  m2 yüzölçümlü, 987 ada 8 parsel numaralı taşınmazın yol olarak planlanarak, 

imar hattının 987 ada 4 ve 6 parsel numaralı taşınmazların sınırına çekilmesi talep edilmektedir. 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. 

Yapılan görüşmeler neticesinde: konunun incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

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

 

Karar No: 130 

Meclis gündeminin 3. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 24.08.2022 tarihli ve 

27111 sayılı yazılarında: Talas ilçesi, Çatakdere Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 

güney kısmında bulunan, 824 parsel numaralı taşınmaza isabet eden 3.597 m2 konut adası ve 926 parsel 

numaralı taşınmaza isabet eden 4.140 m2  konut adası, TAKS:0.25, KAKS:0.50, ayrık nizam, ön 

bahçeden 5, yan bahçeden 3 metre çekme mesafeli ve 4 katlı konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu 

alanda sehven 4 katlı olarak planlanan konut adalarının 2 katlı olarak planlanması talep edilmektedir. 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. 

Yapılan görüşmeler neticesinde: konunun incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

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

 



 

Karar No: 131 

Meclis gündeminin 4. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.08.2022 tarihli ve 

27419 sayılı yazılarında: Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan özel mülkiyete 

ait, 26 ada, 28-29-30-42-46-50-61 ve 62 parsel numaralı taşınmazlar, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulama alanı (riskli alan, rezerv yapı alanı) olarak ilan edilmiş olup, 

toplam 22.641,27 m2 yüzölçümlü alanı mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=2.45, 

Yençok=40.50 metre konut alanı olarak planlıdır. 

Söz konusu konut adasında uygulamadan kaynaklanacak sorunları gidermek amacıyla, fiili 

durumda yer alan yolun imar planına işlenmesi ve konut adası-park alanının yeniden düzenlenmesi talep 

edilmiştir. Talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. 

Yapılan görüşmeler neticesinde: konunun incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

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

 

Karar No: 132 

Meclis gündeminin 5. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 24.08.2022 tarihli ve 

27098 sayılı yazılarında: Mülkiyeti Belediyemize ait  Kayseri İli, Talas İlçesi, Harman Mahallesi, 1932 

ada, 1 numaralı parselin (7.856,37m2) B Blok Bağımsız Bölüm No: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 

ve 55 numaralı daireler 5393 Sayılı Belediye Kanununun18/e maddesine istinaden takasına, satışına 

veya kiralanmasına yine aynı kanunun 34/g bendi uyarınca Belediye Encümenine yetki verilmesi 

talebinin görüşülmesi. 

Yapılan görüşmeler neticesinde: Mülkiyet, Belediyemize ait  Kayseri İli, Talas İlçesi, Harman 

Mahallesi, 1932 ada, 1 numaralı parselin B Blok Bağımsız Bölüm No: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54 ve 55 numaralı daireler 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden bahse konu 

taşınmazların satışına ve yine aynı kanunun 34/g bendi uyarınca Belediye Encümenine yetki 

verilmesinin kabulü oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde Meclis Üyeleri: Hasan 

ÖZSOY, Adnan ÖZER, Ahmet YÖRENÇ, Halil GÜLTEKİN, Mustafa ÇALIKSOY, Mustafa ÖZAŞIR, 

Ufuk GÖKDEMİR, Menduh BEKTEMİR, Gürsel KISIR ve Paşa ÖNAL'ın ret oyuna karşılık oy 

çokluğu ile kabul edildi. 

 

Karar No: 133 

Meclis gündeminin 6. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.08.2022 

tarihli ve 06 sayılı raporunda: Belediyemizin 01.08.2022 tarihli ve 117 sayılı Meclis Kararı ile 

Komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.07.2022 tarihli ve 25570 sayılı yazılarında: 

Kepez Mahallesi Muhtarı Bilal DEREBAŞI ilgi dilekçesinde Kepez Mahallesi'nde yer alan Kepez 

Futbol Stadyumuna trafik kazası sonucu yaşamını yitiren merhum futbolcu Cuma ULUÇAY isminin 

verilmesiyle ilgili talebi Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonumuz tarafından değerlendirilmeye 

alınmıştır. 

 Komisyonumuz tarafından yapılan değerlendirmeler ve incelemeler neticesinde:  

 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (n) bendinde ve 81 maddesine istinaden 

Kepez Mahallesi'nde yer alan Kepez Futbol Stadyumuna trafik kazası sonucu yaşamını yitiren merhum 

futbolcu Cuma ULUÇAY isminin verilmesi Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonumuz tarafından uygun 

olacağı görülmüş olup Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği 

ile kabul edildi. 

 

 



 

 

Karar No: 134 

Meclis gündeminin 7. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.08.2022 

tarihli ve 25 sayılı raporunda: Talas Belediyesi Meclisinin 01.08.2022 tarihli, 124 sayılı kararı ile 

Komisyonumuza havale edilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 10.05.2022 tarihli yazısında 

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Veri Üretimi ve Yaygınlaştırılma projesi kapsamında mahalle 

sınırlarının düzeltilmesi talep edilmiştir. Söz konusu alanda mahalle sınırlarına ilişkin çalışma yapılması 

talebi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınmıştır. 

İlgili mevzuat gereği, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 9. Maddesi “Belediye sınırları içinde 

mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve 

değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur.”  hükmü 

bulunmaktadır. Kadastro yolu, kadastro parsel sınırı, kadastro parsellerinin imar parseline dönüşmesi, 

parselasyon planlarının yapılması, kentsel dönüşüm uygulanan alanların sınırlarının ve yollarının 

değişmesi nedeniyle 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ada ortasından ve binaların üzerinden geçen 

mahalle sınırlarının düzeltilmesi gerekmektedir. 

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma projesi kapsamında 

mahalle sınırlarının düzenlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Söz konusu mahalle 

sınırlarının kabulünün uygun olacağı görülmüş olup Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan 

oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 135 

Meclis gündeminin 8. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.08.2022 

tarihli ve 26 sayılı raporunda: Talas Belediyesi Meclisinin 01.08.2022 tarihli ve 118 sayılı kararı ile 

Komisyonumuza havale edilen, Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özel 

mülkiyete ait, 3834 m2 yüzölçümlü, 27 ada 288 ve 289 parsel numaralı taşınmazlar mevcut 1/1000 

ölçekli uygulama imar planında E=2.25, Yençok=50.50 metre, batı cephesinden 10 metre, diğer 

cephelerden 5 metre çekme mesafeli olan konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazlar 

Üzerinde ada ayrım çizgisi ve güney cephedeki yapı yaklaşma sınırının kaldırılarak yeniden 

planlanması 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, söz konusu talebin, İmar Planı Değişikliğine Dair Değer 

Artış Payı Hakkında Yönetmelik kapsamında değer artış payına konu olup olmadığı hususunda Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan kurum görüşü istenilmiş olup, henüz cevap alınamaması 

ve imar planı değişikliği talebine konu edilen imar adası bütününde, plan değişikliğinden etkilenecek 

muhtelif taşınmaz maliklerinin muvafakatları olmaması sebebiyle talebin reddinin uygun olacağı 

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

edildi. 

 

Karar No: 136 

Meclis gündeminin 9. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.08.2022 

tarihli ve 27 sayılı raporunda: Talas Belediyesi Meclisinin 01.08.2022 tarihli ve 119 sayılı kararı ile 

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

Belediyemize ait, 1.555 m2, 1902 ada 3 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planında E=1.20, Yençok=12.50 metre yapılaşma nizamlı sosyal tesis alanı olarak planlıdır. Söz konusu 

alanda okul ihtiyacının karşılanabilmesi adına Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 11.04.2022 tarihli 

ve 47615836 sayılı yazısında anaokulu olarak yeniden planlanması talep edilmektedir. 

 



Bahse konu talebe ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.05.2022 tarih ve 148 sayılı kararı 

ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile anaokulu olarak planlanan alanın 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planlarının yapılması talep edilmektedir. Söz konusu talebe ilişkin hazırlanan 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmeye 

alınmıştır. 

 Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde 1/1000 ölçekli K–35-D–02-D–3-C, K–35-D–02-D–3-A, 

K–35-D–02-D–3-B, K–35-D–02-D–2-C ve K–35-D–02-D–2-D uygulama imar planı paftalarında plan 

müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan alanda, Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.04.2022 tarih ve 148 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli 

nazım imar planına uygun şekilde, anaokulu ve sosyal tesis alanı planlanmıştır. Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliği 26. Maddesinin, “İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi 

esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan 

değişikliği yapılamaz.” denilen 2. bendi,  “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı 

alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak 

bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.” 

denilen 3/b bendine istinaden, kaldırılan 1.555 m² büyüklüğündeki sosyal tesis alanı, aynı büyüklükte 

olacak şekilde, alanın kuzeyinde bulunan belediye hizmet alanı olarak planlı 1989 ada 2 numaralı 

parselin güney bölümünde planlanmıştır. Planlanan anaokulu ve sosyal tesis, tüm cephelerden 5’er 

metre yapı yaklaşma mesafeli E=1.20 Yençok=12.50 metre olarak belirlenmiştir.  

 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: 137 

Meclis gündeminin 10. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.08.2022 

tarihli ve 28 sayılı raporunda: Talas Belediyesi Meclisinin 01.08.2022 tarihli ve 120 sayılı kararı ile 

Komisyonumuza havale edilen, Talas ilçesi, Kamber Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özel 

mülkiyete ait 1068 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda Kayseri Valiliği İl İdare Kurulu 

tarafından onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.20, Yençok= 6.50 metre, güney 

cepheden 25 metre, kuzey cepheden 10 metre ve doğu cepheden 5 metre çekme mesafeli akaryakıt 

istasyonu olarak planlıdır. Söz konusu alanda Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.05.2022 

tarihli, 149 sayılı kararı ile güncel mevzuata uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılarak 

akaryakıt ve servis istasyonu alanı planlanmıştır.  Bahse konu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planının yeniden düzenlenmesi için gerekli çalışmanın yapılması talebi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu 

tarafından değerlendirilmeye alınmıştır. 

 Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde, imar planı değişikliğine konu akaryakıt ve servis 

istasyonu alanının cephe alacağı yolun; Kayseri-Malatya (Gaffar OKKAN Bulvarı) karayolu olarak 

yeniden düzenlenmesi talep edilmiş olup, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nün görüşü beklenildiğinden 

konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı görülmüş olup 

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

 

Karar No: 138 

Meclis gündeminin 11. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.09.2022 tarihli 

ve 27512 sayılı yazılarında: Belediyemiz 2022 mali yılı bütçesindeki yedek ödeneğin kullanılması ile 

ödeneklerin yılsonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince ek ödenek yapılması talebinin görüşülmesi. 



Yapılan görüşmeler neticesinde: konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oya 

sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde Meclis Üyesi: Gürsel KISIR'ın ret oyuna karşılık oy 

çokluğu ile kabul edildi. 

 

Karar No: 139 

Meclis gündeminin 12. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.09.2022 tarihli 

ve 27511 sayılı yazılarında: 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddenin (b) fıkrasında "Bütçe ve 

kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın 

birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak'' meclisin görev ve yetkileri arasında sayılmaktadır. 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü,  Fen İşleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün bazı ödenek kalemlerinin hesap dönemi sonuna 

kadar  kullanılmayacağı anlaşıldığından ekli cetveldeki ihtiyacı olan birimlerin bütçesine aktarma 

yapılması talebinin görüşülmesi. 

Yapılan görüşmeler neticesinde: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü,  Fen İşleri Müdürlüğü, İşletme 

ve İştirakler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün bazı ödenek 

kalemlerinin hesap dönemi sonuna kadar  kullanılmayacağı anlaşıldığından ekli cetveldeki ihtiyacı olan 

birimlerin bütçesine aktarma yapılması talebinin kabulü oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama 

neticesinde Meclis Üyeleri: Adnan ÖZER, Ahmet YÖRENÇ, Halil GÜLTEKİN, Menduh 

BEKTEMİR'in ret ve Hasan ÖZSOY, Mustafa ÇALIKSOY, Gürsel KISIR, Paşa ÖNAL’ın çekimser 

oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

Karar No: 140 

Meclis gündeminin 13. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.09.2022 tarihli 

ve 27516 sayılı yazılarında: Belediye Meclisimizin 14.10.2021 tarih ve 140 sayılı meclis kararıyla 

onaylanan 2022 yılı Gelir Ücret Tarifesine Kütüphane Giriş Kartı ve Macar Fiği Tohumu Satış Bedeline 

ilişkin ücret eklenmesi talebinin görüşülmesi. 

Yapılan görüşmeler neticesinde: Belediye Meclisinin 14.10.2021 tarihli ve 140 sayılı kararıyla 

onaylanan 2022 yılı Gelir Ücret Tarifesine aşağıdaki hususlar eklenmiştir. 

Kültür İşleri Müdürlüğü başlıklı bölümünün eklenerek Kütüphane Giriş Kartı  ücretinin 10 TL 

olarak belirlenmesi ve Macar Fiğ Tohumu Bedelinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 

indirimli/hibeli olarak belirlenen ücretin uygulanmasının kabulü oya sunuldu. İşari olarak yapılan 

oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 
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