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Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Mahallesi, 10737 ada, 2 parsel 
numaralı taşınmazın doğusunda nazım imar plan tadilatı yapılması 
talebi. 
 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık 
Mahallesi, 10737 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın doğusunda nazım imar plan tadilatı 
yapılması talebi hususunda hazırlanan 19.01.2021 tarih ve 1 numaralı İmar ve Bayındırlık 
Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Hisarcık Mahallesinde 
10737 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanının doğusundaki tescil harici olarak 
görünen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda bölgenin ihtiyacı 
doğrultusunda belediye hizmet alanı planlanması talebinde bulunmaktadır. 

Talep doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planında belediye hizmet alanı 
planlanmış, bu yerin doğusunda ise Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda 
1/25.000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 50 metre genişliğinde yol planlanmıştır. 

1/5000 ölçekli K35D11D nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik 
gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin belediye hizmet alanı ve 
50 metre genişliğinde yol olarak planlanması yönündeki ilave nazım imar planı yapılması 
talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık 
Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
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Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının, Asri Mezarlığın yetersiz 
kalması sebebiyle yeni mezar alanı planlaması yapılması talebi. 
 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığının, Asri Mezarlığın yetersiz kalması sebebiyle yeni mezar alanı planlaması 
yapılması talebi hususunda hazırlanan 19.01.2021 tarih ve 2 numaralı İmar ve Bayındırlık 
Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi Gesi Mahallesinde mülkiyeti 
Melikgazi Belediyesine ait olan 9447 ada 1 parsel ile çevresindeki tescil harici olan plansız 
alanın mezarlık alanı olarak planlanması talep edilmektedir. 

Söz konusu alan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7-c maddesine uygun 
olarak 1/25.000-1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 
mezarlık alanı olarak planlanmıştır. 

1/25.000 ölçekli K35A3 ve 1/5000 ölçekli K35A23B nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli 
K35A23B4C ve K35A23B4D uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik 
gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin mezarlık alanı 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, Yeşilyurt Mahallesi, 11660 ada, 7 parsel 
numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı 
yapılması talebi. 
 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt 
Mahallesi, 11660 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı 
yapılması talebi hususunda hazırlanan 19.01.2021 tarih ve 3 numaralı İmar ve Bayındırlık 
Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Yeşilyurt 
Mahallesi,11660 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu belediye hizmet alanı olarak 
planlı yerin güney doğusunun bölgenin ihtiyacı doğrultusunda sağlık alanı olarak planlanmasını 
talep etmektedir. 

Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında belediye hizmet alanı ve sağlık 
tesisi alanı planlanmıştır. 

1/5000 ölçekli K35A23A nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik 
gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan belediye hizmet alanı olarak 
planlı yerin belediye hizmet alanı ve sağlık tesisi alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-
38877850 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun 
olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile 
karar verildi. 
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Melikgazi Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih, 1, 2, 3 ve 4 sayılı 
kararlarının incelenmesi talebi. 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.01.2021 
tarih, 1, 2, 3 ve 4 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 19.01.2021 tarih 
ve 4 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.01.2021 
tarihli kararlarından; 

1 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi, 4726 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu 
bağ sayfiye evi alanı olarak planlı imar adasındaki 10 metre genişliğindeki ön bahçe çekme 
mesafesinin 5 metre olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı 
gerektirmediğinden, (UİP-38464451 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün 
uygun olacağı, 

2 sayılı kararı ile; Becen Mahallesi 10315 ada 37 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu 
park alanı ve bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlı yerde uygulamadan kaynaklı sorunların 
giderilmesi amacıyla park alanı ile bağ ve sayfiye evi alanının yer değiştirerek yeniden 
planlanması ve 10 metre genişliğindeki yaya yolunun 7 metre olarak planlanması talebi, 
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2020 tarih, 237 sayılı kararıyla onanan 1/5000 
ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-38109207 plan işlem 
numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin oy birliği ile 
kabulünün uygun olacağı, 

3 sayılı kararı ile; Gökkent Mahallesi 13036 ada 1 parsel ve 13035 ada 3 parsel numaralı 
taşınmazın yan tarafında bulunan belediye hizmet alanı ve park alanı olarak planlı yerlerin 



bölgenin ihtiyacı doğrultusunda yer değiştirilerek yeniden planlanması talebi, Kayseri 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2020 tarih, 238 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli 
nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-38387887 plan işlem numaralı) 
1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun 
olacağı, 

4 sayılı kararı ile; Yıldırım Beyazıt Mahallesi 3257 ada 57 parsel numaralı taşınmazın 
bulunduğu sosyal tesis alanı olarak planlı yerde 3194 sayılı imar kanununun 18. madde 
uygulamasında karşılaşılan problemlerin çözümlenmesi amacıyla taşınmazın batısındaki 854 
ada 285 parselin sosyal tesis alanından çıkarılarak yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli 
nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, (UİP-38400170 plan işlem numaralı) talebin oy 
birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih, 1, 2, 3 ve 4 sayılı kararlarının oy birliği 
ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun, 
2 ve 4 sayılı kararlarının kabulüne oy çokluğu ile, 1 ve 3 sayılı kararlarının kabulüne ise oy 
birliği ile karar verildi. 
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Hacılar Belediyesinin, Beğendik ve Sakarçiftliği Mahallelerinde 1/5000 
ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi. 
 

  Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Beğendik ve 
Sakarçiftliği Mahallelerinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması 
talebi hususunda hazırlanan 21.01.2021 tarih ve 8 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon 
Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Beğendik ve Sakarçiftliği Mahallelerinde 
plan onama sınırı içerisine alınan bölgede mevcut yapılaşmalar, fiilen kullanılan yollar ile imar 
planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ayrıca uygulamada karşılaşılan sorunların en aza 
indirilmesi amacı ile revizyon nazım imar planı yapılması talep edilmektedir. Planlama alanında 
kullanılmakta olan ulaşım ve altyapı şebekeleri dikkate alınarak düzenlemeler yapılmış, 
bölgede bulunan eski yapıların korunduğu, sosyal donatı alanlarının Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliği asgari standartlarına uygun olacak şekilde yeniden düzenlendiği 3194 Sayılı İmar 
Kanunu’nun 18. Maddesinin de uygulanmasını kolaylaştıracak şekilde 1/5000 ölçekli revizyon 
nazım imar planı hazırlanarak alan sosyal donatı alanları ile birlikte seyrek yoğunluklu konut 
(bağ-sayfiye evi) alanı olarak planlanmıştır. 

1/5000 ölçekli K34C09D, K34C13B, K34C14A, K34C14B, K34C14D ve K34C14C 
nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp 
onama sınırı içerisine alınan yerlerin sosyal donatı alanları ile birlikte seyrek yoğunluklu konut 
alanı olarak planlanması yönündeki revizyon nazım imar planının oy birliği ile kabulünün 
uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy 
çokluğu ile karar verildi. 
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Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın, Kocasinan İlçesi, Güneşli 
Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 98.15 hektar büyüklüğündeki 3498 
parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği 
yapılması talebi. 
 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın, 
Kocasinan İlçesi, Güneşli Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 98.15 hektar büyüklüğündeki 3498 
parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda 
hazırlanan 02.02.2021 tarih ve 14 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 04.06.2018 tarihli ve 
2018/11929 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 
ilan edilmiş, Bakanlık Makamı'nın 26/08/2019 tarihli ve 197936 sayılı Olur'u ile "Rezerv Yapı 
Alanı" olarak belirlenmiş ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmiştir. Bahsi geçen 
alan 1/50.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planında Kentsel Servis Alanı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli 
nazım imar planında Kamu Hizmet Alanı olarak planlı olup, alanın 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı bulunmamaktadır. Bölgede yaşayanlar için daha kaliteli bir yaşam ve çevre 
oluşturmak, yatırım açısından değeri düşen alanın tekrar kent ekonomisine katılmasını 
sağlamak, kent ekonomisini canlandırmaya yönelik mekansal şartları sağlamak, depreme 
dayanıklı, çevreci, enerji sarfiyatı minimum olan, modern bir mimariye sahip yapılar yapmak 
amacıyla söz konusu alanın çevresindeki yapılaşma karakterine uygun olacak şekilde sosyal 
donatı alanları ile birlikte bağ ve sayfiye alanı niteliğinde seyrek yoğunlukta gelişme konut 
alanı olarak planlanması talep edilmektedir. 

Bahsi geçen talebe ilişkin yapılan değerlendirmede, imar planı yapılması talep edilen 
alan büyüklüğünün Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planı ve 1/50.000 ölçekli Kayseri İl Bütünü Çevre Düzeni Planı'nı etkilediği, dolayısıyla da 
imar planı değişikliğinin öncelikle çevre düzeni planlarına işlenmesi gerektiği kanaatine 
varılmıştır. 

5216 Sayılı Kanunun 7/c maddesine istinaden 1/50.000 ölçekli K35A Kayseri İl Bütünü 
Çevre Düzeni Planı, 1/25.000 ölçekli K35-A2, 1/5000 ölçekli K35A13B nazım imar planı, 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı K35A13B1A, K35A13B1B, K35A13B1C, K35A13B1D, 
K35A13B2A, K35A13B2B, K35A13B2C, K35A13B2D paftalarında, plan müellifi tarafından 
teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 1/50.000 ölçekli Kayseri 
İl Bütünü Çevre Düzeni Planında Kentsel Servis Alanı olarak planlı yerin Kentsel Gelişme 
Alanı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Kamu Hizmet Alanı olarak planlı yerin, Seyrek 
Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında kamu hizmet alanı 
olarak planlı yerin sosyal donatı alanları ile birlikte bağ ve sayfiye alanı niteliğinde seyrek 
yoğunlukta gelişme konut alanı ve yol, 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında ise sosyal 
donatı alanları ile birlikte TAKS: 0.15, KAKS: 0.30 yapılaşma koşulunda konut alanı ve yol 
olarak planlanması yönündeki imar planı değişikliğinin, 1/100.000 ölçekli Yozgat-Sivas-
Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektirdiğinden, talebin Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına 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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Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan Mahallesi, 6342 ada 9 parsel ve 
7295 ada 1, 2, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 
ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi. 
 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan 
Mahallesi, 6342 ada 9 parsel ve 7295 ada 1, 2, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu 
alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 
21.01.2021 tarih ve 9 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazların bulunduğu alan, 
1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı 
olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ve vatandaşlara ait 
taşınmazların bulunduğu bölgede yapılan inceleme neticesinde, uygulamada karşılaşılan 
aksaklıkları giderebilmek amacı ile; bölgenin, Konut Alanı, Ticaret+Konut Alanı (TİCK), Yeşil 
alan ve Yol olarak planlanması yönünde nazım imar planı değişikliği yapılmasını talep 
etmektedir. 

1/5000 ölçekli K35A22C nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik 
gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Konut Alanı olarak planlı yerin 
Ticaret+Konut Alanı (TİCK) ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan 
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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Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı Mahallesi, 2888 ada 4 parsel numaralı 
taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi. 
 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı Mahallesi, 
2888 ada 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması 
talebi hususunda hazırlanan 21.01.2021 tarih ve 10 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon 
Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, Kayseri Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 17.11.2017 tarih, 442 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli 
nazım imar planında ve nazım imar planına uygun olarak alınan Kocasinan Belediye Meclisinin 
08.03.2018 tarih, 54 sayılı kararına ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin almış 
olduğu 09.04.2018 tarih, 161 sayılı kararına istinaden onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planında Ticaret + Konut Alanı (TİCK) olarak planlıdır.  Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, 
Kavakyazısı Mahallesi, 2888 ada 4 parsel sayılı taşınmaza yönelik yapılan 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali istemi ile Kayseri 2. İdare 
Mahkemesi 2018/256 E. sayılı dosyasında iptal davası açıldığı aynı mahkemenin 2019/679 K. 
sayılı ilamı ile davanın reddine karar verildiği, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava 
Dairesi 2019/1676 E. 2020/590 K. sayılı ilamı ile, dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar 
planları yönünden konut sayısı ve konut (bağımsız birim-daire) büyüklüğünün net olarak 
gösterilmemesi nedeniyle plan kapsamında öngörülen nüfus ve bu nüfus için gerekli olan sosyal 
donatı alanlarının standartlara uygunluğu yönünden hukuki denetiminin yapılamaması 
bakımından planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uyarlık görülmediği 



gerekçesiyle Kayseri 2. İdare Mahkemesinin red kararının kaldırılmasına ve dava konusu 
işlemin iptal edilmesine karar verildiğinden, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 
kapsamında, mahkemenin iptal kararında belirtilen gerekçeler göz önüne alınarak planlamaya 
ilişkin yasal mevzuatlar çerçevesinde söz konusu bölgenin yeniden planlanması yönünde imar 
planı değişikliği yapılması talep edilmektedir.  Söz konusu alanda mahkeme kararında belirtilen 
planlama alanı içerisindeki artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal donatı alanları, hizmet etki alanı 
içerisinde kamuya ayrılmış alan içerisinde karşılanacak şekilde plan müellifince öneri plan 
hazırlanmıştır. 

1/5000 ölçekli K35D01A ve K35D01B nazım imar planı paftalarında plan müellifi 
tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin 
mahkeme kararında belirtilen gerekçelere uygun olacak şekilde yeniden planlanması yönündeki 
nazım imar planı değişikliği talebinin, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde 
hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
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Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 
14 sayılı kararlarının incelenmesi talebi. 
 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2021 
tarih, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 
21.01.2021 tarih ve 11 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2021 
tarihli kararlarından; 

7 sayılı kararı ile; Osmangazi Mahallesi, 8985 ada, 3 parsel ve 270 ada, 2 parsel numaralı 
taşınmazların doğusunda bulunan Park Alanı olarak planlı alanda, KCETAŞ'ın talebine 
istinaden, bu bölgede enerji ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi amacıyla 2 adet trafo 
binası tesis edilmesi yönündeki (UİP-38846315 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı değişikliği yapılması talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 
gerektirmediğinden, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

8 sayılı kararı ile; S.S. Otomotiv Servisleri Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı'nın 
mülkiyeti kendilerine ait Şeker Mahallesi, 5212 ada, 1 parsel numaralı Küçük Sanayi Alanı 
olarak planlı alanın güneyinde kalan park alanının kaldırılması, buradan kaldırılan yeşil alana 
eşdeğer alanın 5230 ada, 1 parsel ve 5222 ada 10 parsel numaralı taşınmazların civarında 
sağlanması yönündeki (UİP-38155896 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliği yapılması talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 
gerektirmediğinden, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

9 sayılı kararı ile; Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi, 832 ada, 3 parselin ifrazından oluşan 
5, 6, 7 numaralı parsellerin bulunduğu konut alanı olarak planlı alanın cephe aldığı yolun 5 
metre yol+yeşil alan+5 metre yol olmak üzere 15 metre genişliğinde yol profiline sahip olduğu 
tespit edildiğinden, yol olarak planlı alanın aynen korunarak revizyon imar planı öncesi 
yürürlükteki planlara uygun olarak yol profilinin doğrudan 15 metre olarak düzenlenmesi 
yönündeki (UİP-38065842 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliği yapılması talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, 
oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

10 sayılı kararı ile; Yavuzlar Mahallesi, (tapunun Sümer Mahallesinde kayıtlı) 631 ada, 
17, 122, 123, 124, 126 parsel, 1601 ada, 571, 572 ve 573 parsel numaralı taşınmazların 
bulunduğu konut alanı, yeşil alan, yol ve otopark alanı olarak planlı alanın, uygulamada 



karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi ve Kentsel Dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi 
amacıyla bahçeli kütle yapı düzeninde ve E:2.00 Yapılaşma koşullu konut alanları, yeşil alan, 
yol ve otopark alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-38581589 Plan İşlem Numaralı) 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar 
plan değişikliği gerektirmediğinden, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

11 sayılı kararı ile; Kayabaşı Mahallesi, 2582 ada, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların 
bulunduğu cami alanı, konut alanı ve yol olarak planlı alanda Kayabaşı Cami Yaptırma 
Yaşatma ve Koruma Derneğinin talebi üzerine, mevcut cami alanının yetersiz olduğu 
belirtilerek, cami alanının, konut alanı olarak planlı olan ve Kocasinan Belediyesi 
mülkiyetindeki 2582 ada, 5 parsel yönünde genişletilmesi yönündeki (UİP-38233006 Plan 
İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin, Kayseri 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2020 tarih, 206 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 
ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, oy birliği ile kabulünün uygun 
olacağı, 

12 sayılı kararı ile; Osmangazi Mahallesi, 9113 ada, 1 parsel ve çevresindeki konut alanı 
olarak planlı alanlarda, imar adaları ile kadastro parselleri arasında uyuşmazlık olduğundan, 
imar adalarının tescile uygun olarak yeniden düzenlenmesi yönündeki (UİP-38921151 Plan 
İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin, 1/5000 
ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

13 sayılı kararı ile; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Beyazşehir Mahallesi, 3606 ada, 3 parsel 
numaralı taşınmazın bulunduğu kreş alanı olarak planlı alanın, üzerinde 8 derslikli anaokulu 
yapılması planlandığını belirtilerek, alanın E:0,60 yapılaşma koşullu anaokulu alanı olarak 
planlanması yönündeki (UİP-38523597 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı değişikliği yapılması talebinin, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2020 tarih, 
244 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 
hazırlandığından, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

14 sayılı kararı ile; Yakut Mahallesi, 925 ada 16, 25 ve 26 parsel numaralı taşınmazların 
bulunduğu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sağlık Tesisi Alanı olarak planlı alanda, Sağlık 
Bakanlığı'na tahsisli Doğum Evi Hastanesi olarak hizmet verilmekte iken, İl Sağlık 
Müdürlüğü'nün talebine istinaden, Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Diş 
Polikliniği yapılması düşünüldüğünden, mülkiyet durumu dikkate alınarak alanın E:0.60 ve 
E:1.00 yapılaşma koşullu Sağlık Tesisi Alanları ve Yol olarak planlanması yönündeki 
Kocasinan Belediye Meclisinin 01.06.2020 tarih, 60 sayılı kararı ile kabul edilen ve 
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarih, 178 sayılı kararı ile uygun bulunan 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde İl Sağlık 
Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından 
itirazda bulunulmuştur. 

İtirazlar değerlendirilerek, Askeri Alan ve Sağlık Tesisi arasında tesislere servis verecek 
7 metre genişliğindeki yolun kaldırılarak alanın eski durumundaki gibi planlanması ve plan 
değişikliği kapsamında alan kullanım sınırlarının (Askeri Alan-Hastane Alanı) belirlenmek 
üzere alanda mevcut bulunan askeri alana ait duvarın fiili durumunun dikkate alınması 
hususundaki itirazların oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yeni planlamada 13.500 m2 inşaat alanına duyulan 
ihtiyacın karşılanması amacıyla emsal değerinin 2.00 olacak şekilde düzenlenmesi talebinin ise 
alanda yapılacak tesise ait mimari projenin tamamlanarak tarafımıza ulaşması durumunda 
değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatiyle reddi yönündeki kararının ise İl Sağlık 
Müdürlüğü'nün 18.01.2021 tarih, E-93079172-754 sayılı yazısına istinaden, yapılması 
planlanan Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 40 Ünitelik ADSM projelerinin 
incelenerek emsal değerinin 2.00 olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, 
oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 



Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sayılı 
kararlarının oy birliği ile kabulünün, 14 sayılı kararının ise yukarıda açıklandığı şekliyle oy 
birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık 
Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
 
 
Top Tarihi  
Karar No       
Konusu     

: 
: 
: 

08.02.2021 
48 
Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi 358 ada, 1 parsel numaralı 
taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı 
yapılması talebi. 
 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi 
358 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı 
yapılması talebi hususunda hazırlanan 19.01.2021 tarih ve 5 numaralı İmar ve Bayındırlık 
Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazların bulunduğu alan 
1/25.000 ölçekli nazım imar planında düşük yoğunluklu konut alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar 
planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Tarım Alanı olarak planlı olup, Yahyalı 
Belediyesi alanın düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlanması için 1/5000 ölçekli nazım 
imar plan değişikliği yapılmasını talep etmektedir. 

1/5000 ölçekli nazım imar planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun 
olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin düşük yoğunluklu konut alanı olarak 
planlanması yönündeki (NİP- 38001462 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği 
yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve 
Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
 
 
Top Tarihi  
Karar No       
Konusu     

: 
: 
: 

08.02.2021 
49 
İncesu Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih, 6 sayılı kararının 
incelenmesi talebi. 
 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, İncesu Belediye Meclisinin 04.01.2021 
tarih, 6 sayılı kararının incelenmesi talebi  hususunda hazırlanan 19.01.2021 tarih ve 6 numaralı 
İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Süksün Zafer Mahallesi, 1795 
ada, 1 parsel ve 1795 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu Belediye Hizmet alanı 
olarak planlı alanın Ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (UİP- 38297651 plan işlem 
numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi, Kayseri Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin 17.07.2020 tarih, 165 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli 
nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, 

İncesu Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih, 6 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün 
uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne 
oy çokluğu ile karar verildi. 

 
 

 
 



Top Tarihi  
Karar No       
Konusu     

: 
: 
: 

08.02.2021 
50 
İncesu Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih, 7 sayılı kararının 
incelenmesi talebi. 
 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, İncesu Belediye Meclisinin 04.01.2021 
tarih, 7 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 19.01.2021 tarih ve 7 numaralı 
İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Sultansazı Mahallesi, 90 ada, 
67 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine 
istinaden bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere çocuk parkı olarak planlı yerin trafo alanı 
planlanması yönündeki (UİP-38654052 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar 
plan tadilatı yapılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, 

İncesu Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih, 7 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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Karar No       
Konusu     

: 
: 
: 

08.02.2021 
51 
Talas Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih, 9 sayılı kararının 
incelenmesi talebi. 
 

 Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisinin 04.01.2021 
tarih, 9 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 21.01.2021 tarih ve 
12 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Mevlana Mahallesinde Talas 
Belediyesi mülkiyetinde park alanı ve trafo alanı olarak planlı alanda trafo alanının küçültülerek 
aynı park alanı içerisinde tekrar park alanı ve trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 
ölçekli nazım imar planı gerektirmediğinden, 

Talas Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih, 9 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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Karar No       
Konusu     

: 
: 
: 

08.02.2021 
52 
Kocasinan Belediyesinin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre 
yapılacak olan uygulamalarda konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 
20 dâhil olmak üzere 20 ile 60 arasında olması durumunda binalarda 
bir kapıcı dairesinin %30 hesabına dâhil olmak şartıyla yapılabilmesi 
talebi. 
 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Planlı Alanlar 
İmar Yönetmeliğine göre yapılacak olan uygulamalarda konut kullanımlı bağımsız bölüm 
sayısı 20 dâhil olmak üzere 20 ile 60 arasında olması durumunda binalarda bir kapıcı dairesinin 
%30 hesabına dâhil olmak şartıyla yapılabilmesi talebi hususunda hazırlanan 21.01.2021 tarih 



ve 12 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ile 2 numaralı Hukuk Komisyonu ortak 
raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 44. 
maddesinin (b) fıkrasında '' Katı yakıt haricindeki diğer ısıtma sistemleri kullanılan konut 
kullanımlı binalar için bağımsız bölüm sayısının 60’tan fazla olması halinde bir, 150’den fazla 
olması halinde 2 kapıcı dairesi yapılması zorunludur. İlave her 150 daire için ek bir kapıcı 
dairesi yapılır. '' hükmüne istinaden 60'tan az bağımsız bölümü olan konut binalarında kapıcı 
dairesi yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Ancak Kayseri bütününde yapılmakta olan konut binalarında kapıcı dairesine ihtiyaç 
duyulması ve binaların çoğunun bağımsız bölüm sayısının 60'tan daha az sayıda olması sebebi 
ile yapılan kapıcı dairesinin emsal hesabına dahil edilmesinden dolayı mağduriyetler 
yaşanmaktadır. Kapıcı dairelerine yönelik uygulamaların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 
44. maddesinin (b) fıkrasına ilaveten konut kullanımlı binalarda bağımsız bölüm sayısı 20 (20 
dahil) ile 60 (60 dahil) arasında olması durumunda bir kapıcı dairesinin yönetmelikte belirtilen 
hükümler çerçevesinde % 30 hesabına dahil olmak şartıyla yapılabileceğinin oy birliği ile 
kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk 
Komisyonu Ortak Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Karar No       
Konusu     

: 
: 
: 

08.02.2021 
53 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın Kuruluş, Görev ve 
Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi. 
 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan 03.02.2021 tarih 
ve 3 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev ve Çalışma 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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Karar No       
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: 
: 
: 

08.02.2021 
54 
Ahmet KARAÇAM isminin uygun görülecek olan cadde veya sokağa 
verilmesi talebi. 
 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı vidanjör aracının kaza yapması sonucu 
hayatını kaybeden Ahmet KARAÇAM isminin uygun görülecek olan cadde veya sokağa 
verilmesi talebi hususunda hazırlanan 03.02.2021 tarih ve 4 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Erciyes Mahallesi'nde bulunan 
5835. Sokak isminin Ahmet KARAÇAM Sokak olarak değiştirilmesinin oy birliği ile 
kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon 
Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
 
Top Tarihi  
Karar No       
Konusu     

: 
: 
: 

08.02.2021 
55 
Ali SUNA isminin uygun görülecek olan cadde veya sokağa verilmesi 
talebi. 
 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı vidanjör aracının kaza yapması sonucu 
hayatını kaybeden Ali SUNA isminin uygun görülecek olan cadde veya sokağa verilmesi talebi 
hususunda hazırlanan 03.02.2021 tarih ve 5 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Erciyes Mahallesi'nde bulunan 
5830. Sokak isminin Ali SUNA 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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Karar No       
Konusu     

: 
: 
: 

08.02.2021 
56 
Ahmet ALTIPARMAK isminin uygun görülecek olan cadde veya 
sokağa verilmesi talebi. 
 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı vidanjör aracının kaza yapması sonucu 
hayatını kaybeden Ahmet ALTIPARMAK isminin uygun görülecek olan cadde veya sokağa 
verilmesi talebi hususunda hazırlanan 03.02.2021 tarih ve 6 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Erciyes Mahallesi'nde bulunan 
5833. Sokak isminin Ahmet ALTIPARMAK 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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Karar No       
Konusu     

: 
: 
: 

08.02.2021 
57 
Hacılar Belediye Başkanlığı'nın borçlarına mahsup edilmek üzere, 
Hacılar İlçesi, Sakarçiftliği Mahallesi 3964 ada, 38 parsel ve Hacılar 
İlçesi, Aşağı Mahallesi 4382 ada, 2 parsel sayılı taşınmazlardan birinin 
devir alınması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki 
verilmesi talebinin görüşülmesi. 
 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Hacılar Belediye Başkanlığı’nın 
borçlarına mahsup edilmek üzere, Hacılar İlçesi, Sakarçiftliği Mahallesi 3964 ada, 38 parsel ve 
Hacılar İlçesi, Aşağı Mahallesi 4382 ada, 2 parsel sayılı taşınmazlardan birinin devir alınması 
için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebi hususunda 1. Hukuk 
Müşavirliğinin 04.02.2021 tarih ve 161 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi sınırları içerisindeki yol 
ve ana arterlerde, meydanlar ve diğer yolların bakımı ve onarımında kullanılmak üzere sıcak 
asfalt temini için Hacılar Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan 
protokollerden kaynaklı alacakların tahsili için Kayseri Genel İcra Müdürlüğünün 2019/52347 
esas ve 2020/203659 esas sayılı dosyalarından icra takibi yapılmıştır. 

Hacılar Belediyesi 7256 sayılı yasa çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesine olan 
borçlarını yapılandırmış olup yapılandırma neticesinde 785.856,61 TL borcu bulunmaktadır. 
Hacılar Belediye Başkanlığı 02.02.2021 tarih ve E-53923375-000-208 sayılı yazısı ile 
Sakarçiftliği Mah. 3964 ada, 38 parsel ve Aşağı Mah. 4382 ada, 42 parsel sayılı taşınmazlardan 
birini yukarıda belirtilen borçlarına mahsuben Kayseri Büyükşehir Belediyesine devretmek 
istediklerini bildirmiştir. 

Hacılar Belediye Başkanlığı’nın başvurusunun değerlendirilerek, icra takiplerinden 
kaynaklı borçlarına mahsup edilmek üzere, Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Sakarçiftliği Mah. 3964 
ada, 38 parsel ve Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Aşağı Mah. 4382 ada, 42 parsel sayılı 
taşınmazlardan birinin devir alınması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki 
verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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08.02.2021 
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Develi Ayvazhacı, Yazıbaşı, Gömedi ve Epçe Mahalleleri çevreyolu 
yapımında Öksüt Madencilik San. Tic. A.Ş. ile iş birliği protokolü 
imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin 
görüşülmesi. 
 
 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Develi Ayvazhacı, Yazıbaşı, Gömedi ve 
Epçe Mahalleleri çevreyolu yapımında Öksüt Madencilik San. Tic. A.Ş. ile iş birliği protokolü 
imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya 
görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi hususunda Kırsal Hizmetler Daire 
Başkanlığının 04.02.2021 tarih ve 42 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Ayvazhacı, Yazıbaşı, Gömedi ve Epçe 
mahalleleri çevreyolu yapımında Öksüt Madencilik San.Tic.A.Ş. ile iş birliği protokolü 
imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya 
görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Cami yaptırılması amacıyla 
hayırsever Abdullah KESKİNKILIÇ ile protokol yapılması için Kayseri 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel 
Sekreter Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. 
 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Cami yaptırılması amacıyla hayırsever Abdullah KESKİNKILIÇ ile protokol yapılması için 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter 
Hüseyin BEYHAN'a yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire 
Başkanlığının 05.02.2021 tarih ve 4 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Cami yaptırılması amacıyla hayırsever Abdullah KESKİNKILIÇ ile protokol yapılması için 
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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08.02.2021 
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Kocasinan Belediye Başkanlığına 3 yıllığına tahsis edilen 38 JF 073 
plakalı Semitreyler ile 38 JF 081 plakalı Çekici'nin tahsis süresinin 3 yıl 
uzatılması talebinin görüşülmesi. 
 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Başkanlığına 3 
yıllığına tahsis edilen 38 JF 073 plakalı Semitreyler ile 38 JF 081 plakalı Çekici’nin tahsis 
süresinin 3 yıl uzatılması talebi hususunda Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığının 05.02.2021 tarih ve 30 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediye Encümeninin; 
10.01.2018 tarih ve 2018/70, 14.02.2018 tarih ve 2018/374 sayılı kararları ile 3 yıllığına 
Kocasinan Belediye Başkanlığına tahsis edilen 38 JF 073 plakalı Semitreyler ile 38 JF 081 
plakalı Çekici’nin tahsis süresi 01.03.2021 tarihinde tamamlanacaktır. 

Bakım, onarım ve yakıt giderleri, hasar giderleri, zorunlu mali sorumluluk sigortası, 
karayolları fenni muayenesi, egzoz emisyon ölçüm vb. kanuni ve hukuki giderleri ve 
Karayolları Trafik Kanunundan doğan her türlü sorumluluğun Kocasinan Belediye Başkanlığı 
tarafından karşılanması koşulu ile belirtilen araçların tahsis süresinin 3 yıl uzatılması talebinin 
kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 8385 
ada, 1 parsel numaralı, 2.317,25m² yüzölçümlü taşınmazdaki 21m²'lik 
alanın, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tesis Destek ve İnşaat Müdürlüğü 
Kayseri Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. 
 
 



Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir 
Belediyesine ait Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 8385 ada, 1 parsel numaralı, 2.317,25m² 
yüzölçümlü taşınmazdaki 21m²’lik alanın, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tesis Destek ve İnşaat 
Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi hususunda İmar ve 
Şehircilik Daire Başkanlığının 08.02.2021 tarih ve 96 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tesis Destek 
ve İnşaat Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğü'nün 03.11.2020 tarih, 124072 sayılı yazıları ile 
"Erciyes Dağı Tekir yaylasında bulunan ve mülkiyeti PTT Genel Müdürlüğüne ait PTT Sosyal 
Tesis binası içerisinde bulunan ve bölgenin iletişim, ADSL, Data trafiğini sağlayan 
gayrimenkulün PTT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ile satışının gerçekleştirildiği, 
ihale ile satın alan firmanın, ilgili binada tadilat yapılacağı nedeniyle bölgenin haberleşme 
trafiğinin sağlandığı bina içerisindeki alanın acilen tahliyesini istediği belirtilerek, Erciyes 
Dağı, Tekir Yaylası, Tekir Otopark içinde bulunan İtfaiye binası ve AG. TR47 No'lu Kcetaş 
Trafosunun yanındaki duvar dibine konteynır kurulması için bahse konu alanın bölgenin 
haberleşme ihtiyacının karşılanması için tahsis edilmesi" istenilmektedir. 

Bölgenin iletişim, ADSL, Data trafiğinin sağlanması için mülkiyeti Kayseri Büyükşehir 
Belediyesine ait Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 8385 ada, 1 parsel numaralı, 2.317,25m² 
yüzölçümlü taşınmazdaki 3x7=21m²’lik alanın, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tesis Destek ve 
İnşaat Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi hususunda, Mülkiyeti 
Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 8385 ada, 1 parsel 
numaralı, 2.317,25m² yüzölçümlü taşınmazdaki 21m²’lik alanın, Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
Tesis Destek ve İnşaat Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğüne 10 yıllığına bedelsiz olarak 
tahsis edilmesi yönünde, Meclis Üyeleri İhsan URHAN ve Nusret UĞURLU'nun verdikleri 
yazılı önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Develi Belediyesinin, Aşık Seyrani Mahallesi 1097 ada ve 2, 3 parselde 
mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait taşınmaz üzerine Kur'an 
Kursu inşa edilmesi için alanın Develi İlçe Müftülüğüne 25 yıllığına 
tahsis edilmesi ve protokol yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki 
verilmesi talebinin görüşülmesi. 
 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Aşık Seyrani 
Mahallesi 1097 ada ve 2, 3 parselde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait taşınmaz 
üzerine Kur'an Kursu inşa edilmesi için alanın Develi İlçe Müftülüğü'ne 25 yıllığına tahsis 
edilmesi ve protokol yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 
BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi hususunda Meclis 
üyesi Mehmet CABBAR sözlü öneride bulundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi İlçesi, Aşık Seyrani Mahallesi 1097 
ada ve 2-3 parselde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait taşınmaz üzerine içerisinde 
8 sınıflı (4-6 Yaş sınıfları, yetişkin bayan sınıfları),oyun alanı, yemekhane, mescit, toplantı 
salonu, bahçesinde çocuklara yönelik oyun alanı vb. alanların bulunacağı müstakil bir Kur'an 
Kursu inşa edilebilmesi için Develi İlçe Müftülüğü'ne 25 yıllığına tahsis edilmesi ve protokol 
yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya 
görevlendireceği kişiye yetki verilmesi yönünde, Meclis üyesi Mehmet CABBAR'ın sözlü 
önergesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Meclisin Komisyonlara Havale Edilen Gündem Maddeleri. 
 

Meclis gündeminin 20 ve 21. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oy birliği ile, 

Meclis gündeminin 15, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 
43. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy 
birliği ile karar verildi. 


