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Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahalle sınırları içerisinde, Askeri 

Alanın (MSB ANT Kayseri İşletme Müdürlüğü) kuzeyinde yer alan, 

Nazik Sokak, Serin Cami ve tescilli Kiremit Fabrikasının bulunduğu 

alan ve çevresi ile muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 

ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talepleri hususunda 

hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahalle 

sınırları içerisinde, Askeri Alanın (MSB ANT Kayseri İşletme Müdürlüğü) kuzeyinde yer 

alan, Nazik Sokak, Serin Cami ve tescilli Kiremit Fabrikasının bulunduğu alan ve çevresi ile 

muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı 

yapılması talepleri hususunda hazırlanan 23.02.2021 tarih ve 30 numaralı İmar ve Bayındırlık 

Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahalle 

sınırları içerisinde, Askeri Alanın (MSB ANT Kayseri İşletme Müdürlüğü) kuzeyinde yer 

alan, Nazik Sokak, Serin Cami ve tescilli Kiremit Fabrikasının bulunduğu alan ve çevresinde 

1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması ve Yeşil Mahalle sınırları içerisinde, 

muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 

yapılması taleplerinin birlikte görüşülmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

Söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında Meskun Konut Alanları, Park 

Alanı ve 30 metre genişliğinde yol, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise Konut 

Alanları, Park Alanı ve 30 metre, 15 metre, 12 metre ve 10 metre genişliğinde yollar olarak 

planlıdır. Kocasinan Belediyesi, söz konusu bölgede kadastral veriler ile; imar planları 

arasında uyuşmazlıkların olduğunu, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilebilmesi 

amacıyla Nazik Sokak adıyla hizmet verilen 12 metre genişliğindeki yolun kadastral parsel 

verilerine uygun olarak yeniden düzenlenmesini, bölgenin ihtiyaç duyduğu ticari aktivitelere 

yönelik olarak yeşil alanların içerisinde E:1.20 Yençok: 3 Kat yapılaşma şartında Ticaret 

Alanı, E:0.60 yapılaşma şartında Sosyal Tesis Alanı ve 30 metre genişliğinde yol olarak planlı 

alanın her iki cephesinde de  E:1.60 Yençok: 9 Kat ve Yençok:10 Kat, E:2.00 Yençok: 7 Kat 

ve Yençok:8 Kat yapılaşma şartlarında Ticaret + Konut Alanı (TİCK) kullanımlarının 

planlanarak bölgede Revizyon İmar Planı yapılmasını talep etmektedir. 

Söz konusu talebe ilişkin, bölgenin doğusunda Erkilet Askeri Hava Alanının 

mücavirindeki, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığının güneyinde ve batısında 

bulunan revizyon imar planı kapsamında plan bütünlüğünün devamlılığının sağlanabilmesi, 

Erkilet Bulvarı ile Kuzey Çevre Yoluna bağlantı yolu arasındaki 30 metre genişliğindeki 

yolun açılabilmesi ve bu yol güzergahı üzerindeki ticari ve sosyal ihtiyaçların 

karşılanabilmesi amacıyla revizyon kapsamı içinde değerlendirilerek, 30 metre genişliğindeki 

yolun kuzeyi ve güneyindeki Konut Alanlarının bir kısmının Ticaret + Konut Alanı (TİCK), 

bölgenin kuzeyindeki Konut Alanının Ticaret Alanı ve Park Alanının bir kısmının Sosyal 

Tesis Alanı olarak planlanması, geri kalan kısmının ise kadastral veriler göz önüne alınarak 

yeniden düzenlenmesi yönünde öneri revizyon imar planı hazırlanmıştır. 

1/5000 ölçekli K34B25D nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik 

gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin yeniden planlanması 

yönündeki revizyon nazım imar planı yapılması talebinin, Koruma Alanı olarak tescilli 1167 

ada 1 parseli de kapsadığından, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na 

sunulmak üzere oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve 

Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
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Sarıoğlan Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait, Güzelyazı 

Mahallesi, 143 ada 112 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve 

civarında imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve 

Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediyesinin, mülkiyeti Maliye 

Hazinesi'ne ait, Güzelyazı Mahallesi, 143 ada 112 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 

ve civarında imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.02.2021 tarih ve 

31 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/50.000 ölçekli Kayseri İl 

Bütünü Çevre Düzeni Planında Kentsel Gelişme Alanı, Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor 

Alanı ve Tarım Alanı, 1/25.000 ölçekli Kayseri İl Bütünü Nazım İmar Planında Seyrek 

Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı, Park Alanı ve Tarım Alanı olarak planlı olup, 

alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

bulunmamaktadır. Sarıoğlan Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı'nın (TOKİ) talebine istinaden, bölgede ihtiyaçlar doğrultusunda konut yapılması 

amacıyla söz konusu alanın sosyal donatı alanları ile birlikte E:1.20 Yençok:12.50 m. 

yapılaşma şartında Konut Alanı, E:1.00 Yençok:12.50 m. yapılaşma şartında Ticaret Alanı, 

E:1.00 Yençok:12.50 m. yapılaşma şartında Belediye Hizmet Alanı, Mezarlık Alanı olarak 

planlanması yönünde imar planı yapılmasını talep etmektedir. 

1/50.000 ölçekli J35C Kayseri İl Bütünü Çevre Düzeni Planı, 1/25.000 ölçekli J35-C3, 

1/5000 ölçekli J35C19B ve J35C20A nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından 

teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, 1/50.000 ölçekli 

Kayseri İl Bütünü Çevre Düzeni Planında Kentsel Gelişme Alanı ve Kentsel ve Bölgesel 

Yeşil ve Spor Alanı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Gelişme Konut Alanı, Park Alanı 

ve Mezarlık Alanı olarak planlanması yönündeki imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım 

imar planında ise sosyal donatı alanları ile birlikte Konut Alanı, Ticaret Alanı, Mezarlık 

Alanı, Rekreasyon Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Yol olarak planlanması yönündeki ilave 

imar planı yapılması talebinin, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Melikgazi Belediyesinin, Battalgazi Mahallesi, 1733 ada 1 parsel 

numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan 

tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık 

Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Battalgazi 

Mahallesi, 1733 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar 

plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.02.2021 tarih ve 32 numaralı İmar ve 

Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Battalgazi 

Mahallesinde 1733 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu ibadet alanı olarak planlı 

yerin bölgenin ihtiyacı doğrultusunda batı yönündeki park alanını da içine alacak şekilde, 

ibadet alanı genişletilip, taşınmazın güneyinde yer alan kaptaj alanı olarak planlı yerin 



KASKİ’nin uygun görüşü doğrultusunda 15 metrelik yolun kısmen batıya kaydırılıp park 

alanının genişletilip planlanması talebinde bulunmaktadır. 

Talep doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planında ibadet alanı batı yönünde 

genişletilip, güneydeki 15 metrelik yolun batıya kaydırılmış ve park alanı da batı yönünde 

genişletilerek yeniden planlanmıştır. 

1/5000 ölçekli K34C05D nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik 

gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin ibadet alanı, park alanı 

ve 15 metre genişliğinde yol olarak planlanması yönündeki nazım imar planı yapılması 

talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık 

Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Bünyan İlçesi, Yakutiye Mahallesi, 318 ada 6 parsel numaralı 

taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık 

Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Bünyan İlçesi, Yakutiye Mahallesi, 318 

ada 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.02.2021 tarih ve 25 numaralı İmar ve 

Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan İlçesi Yakutiye Mahallesinde 318 

ada, 6 parsel numaralı taşınmaz belediye hizmet alanı olarak planlı iken,  kamulaştırma ve 

uygulamada yaşanan sorunlar nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine uygun 

olacak şekilde ticaret+konut, ticaret, belediye hizmet alanı ve park alanı olarak planlanması 

talep edilmektedir. 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından 

teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan belediye hizmet alanı 

olarak planlı yerin, ticaret+konut, ticaret, belediye hizmet alanı ve park alanı olarak 

planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin, oy birliği ile kabulünün uygun 

olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile 

karar verildi. 
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Bünyan Belediye Meclisinin 07.12.2020 tarih, 59 sayılı kararının 

incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık 

Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

 

   Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Bünyan Belediye Meclisinin 07.12.2020 

tarih, 59 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.02.2021 tarih ve 

33 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan İlçesi Sağlık Mahallesinde 51 ada, 

17 ve 18 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan E:0,60 yapılaşma şartları bulunan 

sosyal tesis alanı ve park alanı olarak planlı iken, E:1.20 Yençok: 4 kat  ticaret+konut alanı, 

E: 0.50 ,Yençok: 7.50 metre Ticaret alanı, yol ve park alanı olarak planlanması yönünde 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Kayseri Büyükşehir Belediye 



Meclisinin 14.01.2019 tarih, 5 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar 

planına uygun olarak hazırlandığından, 

Bünyan Belediye Meclisinin 07.12.2020 tarih, 59 sayılı kararının oy birliği ile 

kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon 

Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih, 13, 14, 16 ve 17 sayılı 

kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve 

Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.02.2021 

tarih, 13, 14, 16 ve 17 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 

18.02.2021 tarih ve 26 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.02.2021 

tarihli kararlarından; 

13 sayılı kararı ile; Pınarbaşı İlçesi Küçükkömarmut Mahallesi, 327 ada 3 parsel 

numaralı mülkiyeti Pınarbaşı Belediyesine ait alanda yapılaşmada yaşanan sorunlar nedeniyle 

plan notlarının 3. maddesi "santral alanındaki üretime ilişkin tesisler ile bunların 

tamamlayıcısı niteliğindeki altyapı ve üstyapı (trafo, irtibat merkezi vb. teknik yapılar) beton 

köşk şeklinde taşınabilir nitelikte temeli olmayan elemanlardan oluşabilir. Yapılacak tesislerin 

toplam inşaat emsal alanı 300 metrekareyi, yüksekliği 2 katı (6.50 metre) geçemez. Alan 

içerisinde yapılacak güneş enerjisi panelleri, inşaat alanı hesabına dahil değildir." diye ifade 

edilirken" santral alanındaki üretime ilişkin tesisler ile bunların tamamlayıcısı niteliğindeki 

altyapı ve üstyapı (trafo, irtibat merkezi vb. teknik yapılar) beton köşk şeklinde taşınabilir 

nitelikte temeli olmayan elemanlardan oluşabilir. Yapılacak tesislerin toplam inşaat emsal 

alanı oranı yüzde beşi, yüksekliği 2 katı (6.50 metre) geçemez. Teknolojik gereksinimler 

doğrultusunda yapılacak diğer tesis (ambar silo kule vb.) yüksekliği (yençok) Pınarbaşı 

Belediyesince belirlenecektir. Alan içerisinde yapılacak güneş enerjisi panelleri, inşaat alanı 

hesabına dahil değildir." şeklinde düzenlenerek tekrar hazırlanması yönündeki 1/1000 ölçekli 

uygulama imar plan notu değişikliği talebinin, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 

15.12.2017 tarih, 499 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına 

uygun olarak hazırlandığından, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

14 sayılı kararı ile; Pınarbaşı İlçesi Yeniocak Mahallesi, 319 ada 1  parsel numaralı 

mülkiyeti Pınarbaşı Belediyesine ait taşınmazın bulunduğu alan E:1,5 Yençok:23.45 metre 

ticaret+turizm alanı olarak planlı iken E:1,5 Yençok:7 kat ticaret kullanımı %60 olacak 

şekilde ticaret+konut alanı, E:1,20 Yençok:5 kat ticaret alanı ve otopark alanı olarak 

planlanması ayrıca ilave edilen konut alanından gelen park ihtiyacının giderilmesi için 

bölgenin güneyinde yer alan 127 ada 1 parselde bulunan konut alanının park alanına 

dönüştürülerek tekrar planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 

talebinin, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2020 tarih, 220 sayılı kararına 

istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, oy birliği 

ile kabulünün uygun olacağı, 

16 sayılı kararı ile; İnönü ve Solaklar Mahalleleri, muhtelif parsellerin bulunduğu 

alanda enerji nakil hatlarının güzergahında yapılaşmada yaşanan sorunlar nedeniyle hatlara 

uygun olarak planın yeniden düzenlenerek enerji nakil hattı güzergahı ve civarının tekrar 

planlanması yönündeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Kayseri 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2020 tarih, 112 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 



ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, oy birliği ile kabulünün uygun 

olacağı, 

17 sayılı kararı ile; Pınarbaşı İlçesi Yeniocak, Güney, Uzunyol ve Kayaönü 

Mahallelerinde, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda sit alanının kaldırılıp Kayseri Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından belirlenen 45 adet tescilli yapının 

korunacak şekilde düzenlenerek tekrar planlanması yönündeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değişikliği talebinin, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2020 tarih, 115 

sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 

hazırlandığından, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘ne 

gönderilmek üzere oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih, 13, 14, 16 ve 17 sayılı kararlarının oy 

birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon 

Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Develi Belediyesinin, Harman Mahallesi, 114 ada 11 parsel numaralı 

taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi 

hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun 

görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Harman Mahallesi, 

114 ada 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması 

talebi hususunda hazırlanan 18.02.2021 tarih ve 27 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon 

Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alan 

Resmi Kurum alanı (Cezaevi) olarak planlı olup, Develi Belediyesi alanın güneyinde bir 

bölümünün terminal alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Karayolları 6. Bölge 

Müdürlüğünün 11.01.2021 tarih ve 318056 sayılı yazısına istinaden bahsi geçen alanın 180 

metre batısında onaylı kavşak projesi bulunduğu ve planlanacak terminal alanına giriş-

çıkışlarda sorunlar yaşanacağı kanaatine varıldığından; talebin Develi Belediyesi tarafından 

yeniden değerlendirilmek üzere oy birliği ile gündemden düşürülmesinin uygun olacağı 

yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar 

verildi. 
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Yahyalı Belediyesinin, Derebağ, Kirazlı ve Yenice Mahallelerinde 

nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar 

ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Derebağ, Kirazlı 

ve Yenice Mahallelerinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 

18.02.2021 tarih ve 28 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda 1/5000 ölçekli nazım 

imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup; Derebeğ mahallesinin 

mevcut imar planını, Yahyalı İlçe merkezi planlarına bağlayan Derebağ, Kirazlı ve Yenice 

Mahallelerinden geçen, Karayolları tarafından projelendirmiş ve fiili durumda teşekkül eden 



yolun, 4 km uzunluğunda 12 metre ve 20 metre genişliğinde imar yolu olacak şekilde 

planlanması hususunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin, 

teknik gereklere uygun olduğu kanaatine varıldığından, talebin oy birliği ile kabulünün uygun 

olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile 

karar verildi. 
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İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi 1979 ada, 10 parsel numaralı 

taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi 

hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun 

görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi 

1979 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması 

talebi hususunda hazırlanan 18.02.2021 tarih ve 29 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon 

Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar 

planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Sanayi Alanı olarak planlı olup, katı atıktan 

enerji üretim tesisi kurulması amacıyla alanın Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı 

olarak planlanması talep edilmektedir.1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında sanayi alanı 

olarak planlı yerlerin, 15.09.2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İmar 

Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince 

hazırlanan rapor doğrultusunda, Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı olarak 

planlanması hususunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması 

talebinin, teknik gereklere ve şehircilik ilke ve esaslarına uygun olarak planlandığı kanaatine 

varıldığından, talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve 

Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Belediye Kuralları Yönetmeliği 

hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon 

Raporunun görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Belediye 

Kuralları Yönetmeliğini hususunda hazırlanan 03.03.2021 tarih ve 7 numaralı Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Belediye 

Kuralları Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle oy birliği ile kabulünün uygun 

olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne 

oy birliği ile karar verildi. 
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Şehit Ayşegül PÜRNEK isminin Kocasinan İlçesinde uygun görülecek 

olan cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, 

Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Şehit Ayşegül PÜRNEK isminin 

Kocasinan İlçesinde uygun görülecek olan cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda 

hazırlanan 03.03.2021 tarih ve 8 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu 

okundu. 

          Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Kocasinan Mahallesi'nde 

bulunan 775. Sokak isminin Şht. Ayşegül PÜRNEK Sokak olarak değiştirilmesinin oy birliği 

ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon 

Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Cumhuriyet Mahallesi (çarşı alanı) içerisinde bulunan bina 

cephelerinde görüntü kirliliğine neden olan etkenleri ortadan 

kaldırarak, cephe yenileme işlerinin yapılması talebinin görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Cumhuriyet Mahallesi (çarşı alanı) 

içerisinde bulunan bina cephelerinde görüntü kirliliğine neden olan etkenleri ortadan 

kaldırarak, cephe yenileme işlerinin yapılması talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire 

Başkanlığının 02.03.2021 tarih ve 51 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü 

maddesine istinaden, Cumhuriyet Mahallesi (çarşı alanı) içerisinde bulunan ve ekli listede yer 

alan bina cephelerinde görüntü kirliliğine neden olan etkenleri ortadan kaldırarak, cephe 

yenileme işlerinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması talebinin kabulüne oy 

birliği ile karar verildi. 
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Develi İlçesi, Feneseaşağı Mahallesinde bulunan bina cephelerinde 

görüntü kirliliğine neden olan etkenleri ortadan kaldırarak, cephe 

yenileme işlerinin yapılması talebinin görüşülmesi. 

 

 Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Develi İlçesi, Feneseaşağı Mahallesinde 

bulunan bina cephelerinde görüntü kirliliğine neden olan etkenleri ortadan kaldırarak, cephe 

yenileme işlerinin yapılması talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 

04.03.2021 tarih ve 57 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü 

maddesine istinaden, İlimiz Develi İlçesi Feneseaşağı Mahallesinde bulunan ve ekli 

listede yer alan bina cephelerinde görüntü kirliliğine neden olan etkenleri ortadan kaldırarak, 

cephe yenileme işlerinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması talebinin 

kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik 

Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Olağan Genel Kurul 

toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı rüçhan 

hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza 

tekabül eden kısmın ödenmesi talebinin görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt 

Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Olağan Genel Kurul 

toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı rüçhan hakkımızın kullanıp 

kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebi hususunda 

İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 04.03.2021 tarih ve 156 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi hissesinin 

%98,50633' ü Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan, Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat 

Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. 02.03.2021 tarihinde 

yaptığı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanununun 376, 473 ve 474. 

Maddesi hükümlerine göre şirket sermayesi olan 61.000.000,00 TL’ nin 60.000.000,00 TL 

azaltılarak 1.000.000,00 TL ’ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 55.000.000,00 TL 

artırılarak 56.000.000,00 TL’ ye çıkarılmasına karar verilmiştir. 

Olağan Genel Kurul tarafından artırılan sermayeden dolayı, rüçhan hakkımızın 

kullanılmasına ve payımıza tekabül eden 54.178.481,50 TL' nin ödenmesine oy çokluğu ile 

karar verildi. 
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Sarıoğlan Belediyesine 7.286.500,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin 

görüşülmesi. 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediyesine 7.286.500,00 TL 

ek bütçe verilmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 04.03.2021 tarih ve 3 

sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sarıoğlan Belediyesi' nin 2021 yılı 

kesinleşmiş bütçesi 13.500.000,00 TL ve 28/02/2021 tarihi itibariyle gerçekleşen harcaması 

1.914.808,33 TL olup, 7.286.500,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile 

karar verildi. 
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Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro 

İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak oluşturulan I - II 

ve III Sayılı Cetvellerin onaylanması talebinin görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak oluşturulan I 

- II ve III Sayılı Cetvellerin onaylanması talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire 

Başkanlığının 02.03.2021 tarih ve 166 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi 

gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare 

Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak oluşturulan I - II ve 

III Sayılı Cetvellerin ekteki şekliyle onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinde belirtilen unvanlarda sözleşmeli 

çalıştırılması ve çalıştırılacak olan personelin 2021 mali yılı net 

ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinde 

belirtilen unvanlarda sözleşmeli çalıştırılması ve çalıştırılacak olan personelin 2021 mali yılı 

net ücretlerinin belirlenmesi talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığının 

02.03.2021 tarih ve 165 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 

Daire Başkanlığında sözleşmeli personel olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca boş kadro karşılığı gösterilerek 2021 mali yılında aşağıda 

belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmalarına, 2021 Mali yılında 

Temmuz ayı 657 sayılı devlet memurlarına gelecek zam oranında yansıtılmak üzere kadro 

unvanı hizasında gösterilen net ücretlerin belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 

  

  

      KADRO UNVANI KARŞILIĞI SÖZLEŞME ÜCRET LİSTESİ (2021 MALİ YILI) 

 

Sıra No Kadro Unvanı Adet 2021 Yılında Ödenecek Net Ücret 

1 Tekniker 25 2.826,00 

2 Teknisyen 20 2.826,00 

 TOPLAM 45  
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Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2016 tarih ve 99 sayılı 

kararı ile Özel Halk Otobüslerinden % 5 oranında yapılacak durak 

katkı payı kesintisinin 5 yıl süreyle alınmaması kararının, Koronavirüs 

(Covid-19) salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 5 yıl daha 

uzatılması talebinin görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 

08.02.2016 tarih ve 99 sayılı kararı ile Özel Halk Otobüslerinden % 5 oranında yapılacak 

durak katkı payı kesintisinin 5 yıl süreyle alınmaması kararının, Koronavirüs (Covid-19) 

salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 5 yıl daha uzatılması talebi hususunda Ulaşım 

Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının 04.03.2021 tarih ve 1535 sayılı yazıları 

okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlimiz şehir içi toplu taşıma hizmeti, raylı 

sistem ve lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarıyla yapılmaktadır. 617 adet lastik tekerlekli 

toplu taşıma araçlarının 230 adedi idaremiz ve iştirakimiz olan Ulaşım A.Ş.’ye, 387 adedi de 

gerçek ve tüzel kişilere aittir. Salgın öncesi toplam günlük yolcu sayısı ortalama 400.000 

kişi/gün, özel halk otobüsleri ortalama 255.000 kişi/gün yolcu olarak gerçekleşmiştir. Yeni 

Koronavirüs (Covid-19) Salgını nedeniyle özel halk otobüsleri tarafından taşınan toplam 

yolcu sayısı en son % 85 oranında azalarak ortalama 39.000 kişi/gün olarak gerçekleşmiştir. 

Normalleşmenin başladığı bu günlerde ise özel halk otobüsleri tarafından taşınan yolcu sayısı 

136.888 kişi/gün seviyesindedir. Bu şartlar altında özel halk otobüsü işleticisi esnafımız zor 

durumda olup toplu taşımanın sürdürebilirliği risk altına girmiştir. Artan maliyetler ve salgın 

nedeniyle oluşan iş kaybının etkilerinin azaltılması için, Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri 

Odası, 08.02.2016 tarih ve 99 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile ertelenen 

durak katkı payı kesintisinin tekrar ertelenmesini talep etmiştir. 

2014 yılı Sayıştay denetiminde, belediyenin toplu ulaşım gelirlerinin 

incelenmesi sonucunda; işletme hakkı devredilen özel halk otobüslerinden alınan %5'lik durak 

katkı payının Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile mevzuata ve ihale dökümanına 

aykırı bir şekilde iade edildiği suretiyle kamu zararı oluştuğu iddia edilmiş, yapılan yargılama 

sonucunda idaremiz haklı bulunarak Sayıştay ilamı ile kamu zararının olmadığına 

karar verilmiştir. 

Koronavirüs (Covid-19) Salgının ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik 

olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesinin %5 durak katkı payı kesintisinin 5 yıl süre ile 

ertelenmesi talebinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
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KASKİ Personel A.Ş. şirket sermayesinin % 50 oranında azaltılarak 

3.000.000,00 TL'ye indirilmesi talebinin görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, KASKİ Personel A.Ş. şirket 

sermayesinin % 50 oranında azaltılarak 3.000.000,00 TL'ye indirilmesi 

talebi hususunda KASKİ Genel Müdürlüğünün 04.03.2021 tarih ve 1711 sayılı yazıları 

okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; KASKİ Genel Müdürlüğünü iştiraki olan 

KASKİ Personel A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan 18.02.2021 tarih ve 33 numaralı kararda, 



KASKİ Personel A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi arasında bulunan 6.000.000,00 

TL olan kayıtlı sermayenin %50 oranında azaltılarak 3.000.000,00 TL'ye indirilmesi talebinde 

bulunmaktadır. 

KASKİ Personel A.Ş. şirket sermayesinin % 50 oranında azaltılarak 3.000.000,00 TL' 

ye indirilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım 

Programı (FRIT II) kapsamında, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası 

kaynaklarından Dünya Bankası aracılığı ile temin edilecek hibe ve 

kredi için KASKİ Genel Müdürlüğü ile İller Bankası arasında 

imzalanacak olan Alt Finansman anlaşmasına ilişkin her türlü iş ve 

işlemleri yapmaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 

BÜYÜKKILIÇ'a yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki 

Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında, Avrupa Birliği ve Dünya 

Bankası kaynaklarından Dünya Bankası aracılığı ile temin edilecek hibe ve kredi için KASKİ 

Genel Müdürlüğü ile İller Bankası arasında imzalanacak olan Alt Finansman anlaşmasına 

ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 

BÜYÜKKILIÇ’a yetki verilmesi talebi hususunda KASKİ Genel Müdürlüğünün 04.03.2021 

tarih ve 1845 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Finansmanı Avrupa Birliği (AB) 

kaynaklarından Dünya Bankası (DB) aracılığı ile temin edilen ve İller Bankası A.Ş. (bundan 

sonra “Banka” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen “Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki 

Mülteciler İçin Mali Yardım Aracı (FRIT II)” kapsamında, Bankanın bağlı İdaremiz olan 

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’ne “Belediye Hizmetleri 

Geliştirme Projesi” için kullandıracağı 12.500.000 Avro tutarında hibe ve 13.750.000 Avro 

tutarında krediye ilişkin Alt Finansman Anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı 

ile imzalamaya, 

Banka ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan 

kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının Belediyemizce 

müşterek borçlu ve müteselsil kefil olunan Alt Finansman Anlaşması ile kullandırılacak 

kredinin teminatı olarak gösterilmesine, 

Hibe/krediye konu proje ile ilgili Belediyenin her türlü hak ve alacaklarını Bankaya 

terhin ve temlik etmeye, Belediyeye ait her türlü ticari işletmeyi Bankaya rehin vermeye, 

Bankanın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik 

çerçevesinde, hibe/krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve eksik işleri 

tamamlamaya, 

Bağlı İdaremiz olan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel 

Müdürlüğü’nce Banka’dan 12.500.000 Avro tutarında hibe ve 13.750.000 Avro tutarında 

kredi alınmasıyla ilgili Alt Finansman Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri müşterek 

borçlu ve müteselsil kefil sıfatı borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile yapmaya, Kayseri 

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’a  yetki verilmesi talebinin 

kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ve sermayesi Kayseri Büyükşehir 

Belediyesine ait şirketlerin vergi borçlarının ödenmesi amacıyla 

bilgileri belirtilen taşınmazların, Vergi Dairesi Başkanlığı'na tapu 

devirleri ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin 

görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ve 

sermayesi Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerin vergi borçlarının ödenmesi 

amacıyla bilgileri belirtilen taşınmazların, Vergi Dairesi Başkanlığı’na tapu devirleri ile ilgili 

gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki 

verilmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 04.03.2021 tarih ve 

157 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ve 

sermayesi Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerin vergi borçlarının ödenmesi için 

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun Geçici 8.Maddesine göre 

Vergi Dairesi Başkanlığına müracaat edilmesi düşünülmektedir. Bu amaçla; ekte tapu bilgileri 

belirtilen taşınmazların, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ve sermayesi Kayseri Büyükşehir 

Belediyesine ait vergi borçlarının 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki 

Kanunun Geçici 8.Maddesi gereğince ödenmesi ve taşınmazların tapu devirlerinin yapılması 

amacı ile gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne 

yetki verilmesi talebinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
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Ulaşım hizmetlerinin gelişen şartlara uyumlu ve halkın ihtiyaçlarını 

tek elden koordineli olarak yönetimini sağlamak amacıyla 12.10.2015 

tarih ve 904 sayılı meclis kararıyla ulaşım hizmetlerinin bir kısmı 

Ulaşım A.Ş.'ye devredilmiş olup, ilgili meclis kararına protokolde 

belirtilen brüt gelirin yüzde sıfır beş (%0.5) kısmının bedel olarak ve 

01.01.2016 tarihinden itibaren 10 yıl sürenin eklenmesi talebinin 

görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Ulaşım hizmetlerinin gelişen şartlara 

uyumlu ve halkın ihtiyaçlarını tek elden koordineli olarak yönetimini sağlamak amacıyla 

12.10.2015 tarih ve 904 sayılı meclis kararıyla ulaşım hizmetlerinin bir kısmı Ulaşım A.Ş.'ye 

devredilmiş olup, ilgili meclis kararına protokolde belirtilen brüt gelirin yüzde sıfır beş (%0.5) 

kısmının bedel olarak ve 01.01.2016 tarihinden itibaren 10 yıl sürenin eklenmesi 

talebi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının 04.03.2021 tarih ve 

1536 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Toplu Ulaşım hizmetlerinin gelişen şartlara 

daha uyumlu ve halkın ihtiyaçlarını tek elden koordineli olarak yönetimini sağlayacak şekilde 

yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında; ulaşım hizmetlerinin bir kısmı 5216 sayılı 

kanunun 26. Maddesi uyarınca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kayseri Ulaşım 

Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş’ye belirlenecek süre ve 

şartlar dahilinde işletilmesinin, devredilmesi konusunda 12.10.2015 tarih ve 904 sayılı meclis 

kararı ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK ve Genel Sekreter Hüseyin 

BEYHAN’a yetki verilmiş ve 28.12.2015 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile şirket 

arasında protokol yapılarak devir işlemi gerçekleşmiştir. 12.10.2015 Tarih ve 904 sayılı 

meclis kararı ile 28.12.2015 tarihinde hazırlanarak imza altına alınan protokolün 14.6 

Gelirden Pay Ödenmesi başlıklı maddesi; devir bedelinin hatların işletmesinden elde edilen 

brüt gelirin KDV hariç kısmından yüzde sıfır beş (%0.5) olarak 15. Protokolün Süresi başlıklı 

maddesi; devir süresinin de 01.01.2016 tarihinden itibaren 10 yıl olarak belirlenmiştir. 

01.01.2016 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle hatların işletilmesinden elde edilen brüt gelirin 

KDV hariç kısmından yüzde sıfır beş (%0.5) ulaşım hizmetlerinin bir kısmının Kayseri 

Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş’ye 

devredilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliği'ne, Covid-

19 salgınının olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla 2021 yılında 

değişim zamanı gelen araçların değişimlerinin ertelenmesi için geçici 

madde eklenmesi talebinin görüşülmesi. 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu 

Taşıma Yönetmeliği’ne, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla 2021 

yılında değişim zamanı gelen araçların değişimlerinin ertelenmesi için geçici madde 

eklenmesi talebi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire 

Başkanlığının 05.03.2021 tarih ve 1560 sayılı yazıları okundu. 



Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Ulaşım A.Ş'nin 02.03.2021 tarih ve 

1372 sayılı yazısında Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin devam ettiği bu sebeple 2021 

yılı içerisinde değişim yaşları gelen araçların 31.12.2021 tarihine kadar süresinin uzatılması 

talep edilmiştir. Bahsedilen sebeplere istinaden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma 

Yönetmeliği' nin sonuna, Geçici Madde 2 "Yönetmeliğimizin 23. maddesi gereği 2021 yılında 

değişim zamanı gelen araçların değişimleri, bütün dünyayı saran Covid-19 salgınının olumsuz 

etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus olarak sürenin bittiği tarihten itibaren bir 

(1) yıl süre ile ertelenecektir. Geçici madde geçerlilik tarihi 31.12.2021 tarihinde sona erer." 

hükmünün eklenmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, 10618 ada 1 parselin ihale ile 10 

yıllığına kiraya verilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, 

10618 ada 1 parselin ihale ile 10 yıllığına kiraya verilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

Encümeni'ne yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire 

Başkanlığının 05.03.2021 tarih ve 65 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, 

10618 ada 1 parselin karpuz hali yapılmak üzere 10 yıllığına kiraya verilmesi için Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar 

verildi. 
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Kocasinan İlçesi, Mimarsinan Mahallesi 6377 ada 1 parsel numaralı 

taşınmazda "112 Acil Ambulans Merkezi" yapımı için yapacağı bağış 

ile ilgili hayırsever Uğur SEYHAN - Seyhan Hukuk Bürosu ile Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri 

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel 

Sekreter Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Mimarsinan Mahallesi 

6377 ada 1 parsel numaralı taşınmazda "112 Acil Ambulans Merkezi" yapımı için yapacağı 

bağış ile ilgili hayırsever Uğur SEYHAN - Seyhan Hukuk Bürosu ile Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 

Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebi 

hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 05.03.2021 tarih ve 9 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesi 

6377 ada 1 parsel numaralı taşınmazda "112 Acil Ambulans Merkezi" yapılması için 

Hayırsever Uğur SEYHAN - Seyhan Hukuk Bürosu ile protokol imzalamak üzere Kayseri 

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Hüseyin 

BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi 12764 ada 2 parselde Misafirhane 

yapımı için "Ali İhsan ERBİL - Gülsevim ERBİL" ismi verilmesi 

şartıyla yapacağı bağış ile ilgili Hamdi ERBİL ile Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir 

Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter 

Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi 

12764 ada 2 parselde Misafirhane yapımı için "Ali İhsan ERBİL - Gülsevim ERBİL" ismi 

verilmesi şartıyla yapacağı bağış ile ilgili Hamdi ERBİL ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 

BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebi hususunda 

Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 05.03.2021 tarih ve 63 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi 12764 

ada 2 parselde Misafirhane yapımı için "Ali İhsan ERBİL - Gülsevim ERBİL" ismi verilmesi 

şartıyla yapacağı bağış ile ilgili Hamdi ERBİL ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında 

protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 

BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin kabulüne 

oy birliği ile karar verildi. 
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2021 Yılı Ücret Tarifesi içerisinde yer alan Hobi Bahçeleri 

(Karpuzatan, Cırgalan, Beştepeler, Selçuklu, Altınoluk) Ortak Gider 

Katılım Payı bedelinin yeniden değerlendirilmesi talebinin 

görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, 2021 Yılı Ücret Tarifesi içerisinde yer 

alan Hobi Bahçeleri (Karpuzatan, Cırgalan, Beştepeler, Selçuklu, Altınoluk) Ortak Gider 

Katılım Payı bedelinin yeniden değerlendirilmesi talebi hususunda Park Bahçe ve 

Ağaçlandırma Daire Başkanlığının 05.03.2021 tarih ve 5 sayılı yazıları okundu. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2020 tarih ve 2020/315 sayılı kararı ile 

kabul ettiği, 2021 yılı ücret tarifesi içerisinde yer alan, Hobi Bahçeleri (Karpuzatan, Cırgalan, 

Beştepeler, Selçuklu, Altınoluk) Ortak Gider Katılım Payı 1.500,00 TL'ye 

çıkartılmıştı. Ancak bahçe kullanıcılarının çoğunluğu emekli ve dar gelirlilerden oluşması 

sebebi ile belirlenen bu bedele; dilekçe, mesaj, telefon ve yüz yüze görüşmeler sureti ile çok 

sayıda itiraz gelmiştir ve gelmeye devam etmekte olup konunun tekrar görüşülerek, miktarın 

yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2021 yılı ücret tarifesi içerisinde yer alan, 

Hobi Bahçeleri (Karpuzatan, Cırgalan, Beştepeler, Selçuklu, Altınoluk) Ortak Gider Katılım 

Payı bedelinin Nisan ayının sonuna kadar tahsil edilmek üzere yıllık 1.000,00 TL olarak 

belirlenmesi yönünde, Meclis üyeleri Cemil BAYRAM ve Kürşat ERKEK'in 

verdikleri yazılı önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesi, 0 ada 6796 parselin ihale ile 10 

yıllığına kiraya verilmesi hususunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesi, 0 

ada 6796 parselin ihale ile 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunda Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire 

Başkanlığının 05.03.2021 tarih ve 64 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesi, 0 ada 

6796 parselde Tenis Kortu Tesisleri yapılmak üzere uygun ihale yöntemlerinin herhangi 

birisiyle 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen'ine 

yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Meclisin Komisyonlara Havale Edilen Gündem Maddeleri. 

Meclis gündeminin 15, 16 ve 48. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, 

Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oy birliği ile, 

Meclis gündeminin 10, 26, 27, 28,  29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46 ve 47. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi. 


