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YEŞİLHİSAR BELEDİYESİ 

MECLİS KARARI 

 

Karar Tarihi : 09-11.05.2022                                   

Konusu         : Karar özetleri. 

Karar No      : 25, 26, 27, 28 ve 29 no’lu karar  özetleri 

                                                               

GÜNDEMLER:  

 

Karar No 25 
Gündem 1- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve encümende ayrıntılı olarak tetkik 

edilip görüşülen 2021 Mali yılına ait Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli (örnek :29) Bütçe Gelirleri 

Kesin Hesap Cetveli (örnek:30) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik sınıflandırılması tablosu (örnek:89) Mizan 

Cetveli, Bilanço(örnek:77) Giderlerin Ekonomik sınıflandırılması Tablosu (örnek:88)Bütçe Giderleri ve 

Ödenekler Tablosu (örnek:94) Bütçe Gelirleri Tahakkuk artıklarından Zaman Aşımına Uğramış olanlara 

ilişkin ayrıntı cetveli (örnek:68) 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri (160) iş avans ve krediler hesap 

hareketinden oluşan kesin hesabın iş bu cetvellerinin görüldüğü gibi aynen kabul edilmesine oy birliği 

ile karar verildi. 

Karar No 26  
Gündem 2 Konunun meclis tarafından müzakeresi neticesinde; ilçemiz Hacıbektaş Mahallesi 1207 ada, 

10 parselde kayıtlı alanın akaryakıt ve servis istasyonu olarak, söz konusu parselin güneyinde kalan 63 

ada, 83, 84 ve 108 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın ise ticaret alanı olarak planlanmasına 

ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havalesine, hazırlanacak komisyon raporunun meclisin 2. birleşiminde görüşülmesine, 

meclisin 2. Birleşiminin 1. oturumunun 11.05.2022 tarihi saat 11:00 da yapılmasına oy birliği ile karar 

verildi. 

Karar No 27 

Gündem 3- Konunun meclis tarafından müzakeresi neticesinde; ilçemiz Gülbayır Mahallesi 943 ada, 1 

parselin Turizm Alanı, 943 ada, 2 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, 1119 ada, 8 ve 13 Sanayi 

Alanı ve Ticaret+Turizm alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, hazırlanacak 

komisyon raporunun meclisin 2. birleşiminde görüşülmesine, meclisin 2. Birleşiminin 1. oturumunun 

11.05.2022 tarihi saat 11:00 da yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

Karar No 28 

Gündem 4- Yapılan müzakere neticesinde; ilçemiz Hacıbektaş Mahallesi 1207 ada, 10 parselde kayıtlı 

alanın akaryakıt ve servis istasyonu olarak, söz konusu parselin güneyinde kalan alanın ise ticaret alanı 

olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılacak değişikliğin aynen kabulüne, kabul 

edilen plan değişikliğinin Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygun bulunması halinde 3194 sayılı İmar 

Kanunun 8/b maddesi gereğince 30 gün süreyle askıya çıkarılmasına, askı ilan ve itiraz işleminden sonra 

tasdikli imar planının ilgili kurumlara gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 

Karar No 29 

Gündem 5- Yapılan müzakere neticesinde; ilçemiz Gülbayır Mahallesi 943 ada, 1 ve 2 parselde kayıtlı 

taşınmazın Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu olarak, 1119 ada, 8 ve 13 parselde kayıtlı taşınmazın 

Sanayi Alanı ve Ticaret+Turizm alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 

yapılacak değişikliğin aynen kabulüne, kabul edilen plan değişikliğinin Kayseri Büyükşehir 

Belediyesince uygun bulunması halinde 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 30 gün 

süreyle askıya çıkarılmasına, askı ilan ve itiraz işleminden sonra tasdikli imar planının ilgili kurumlara 

gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.  
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