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12.04.2021 

114 

Belediyemizin 2020 yılına ait, Faaliyet Raporunun görüşülmesi talebi. 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan; Belediyemizin 2020 yılına ait, Faaliyet 

Raporunun görüşülmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 

07.04.2021 tarih ve 13 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. 

Maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ile 

17.03.2006 tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu 

İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesinin (3) 

Fıkrasına istinaden, hazırlanmış olan Belediyemiz 2020 Yılı Faaliyet Raporunun tasdik ve 

kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
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12.04.2021 

115 

Büyükşehir Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili seçiminin 

yapılması. 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan; Büyükşehir Belediye Meclisi 1. ve 2. 

Başkan Vekili seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi hususunda 1. Hukuk Müşavirliğinin 

30.03.2021 tarih ve 127 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 sayılı Kanunun 19. ve Belediye 

Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler 

seçimlerine kadar görev yapmak üzere yapılan gizli oy açık tasnif neticesinde; Büyükşehir 

Belediye Meclisi 1. ve 2. Meclis Başkan Vekili seçimine 65 meclis üyesi iştirak etmiş, Meclis 

1. Başkan Vekili adaylarından, Mehmet SAVRUK 43, Meclis 2. Başkan Vekili adaylarından 

Emine TİMUÇİN 43 oy almıştır. Meclis 1. Başkan Vekili olarak 43 oy alan Mehmet 

SAVRUK ’un, Meclis 2. Başkan Vekili olarak 43 oy alan Emine TİMUÇİN ’in yapılacak ilk 

mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar 

verildi. 
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12.04.2021 
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Büyükşehir Belediye Meclisine iki asıl iki yedek Meclis Divan Katibi 

seçiminin yapılması. 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan; Büyükşehir Belediye Meclisine iki asıl iki 

yedek Meclis Divan Katibi seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi hususunda 1. Hukuk 

Müşavirliğinin 30.03.20 tarih ve 128 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 sayılı Kanunun 19. ve Belediye 

Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler 

seçimlerine kadar görev yapmak üzere yapılan gizli oy açık tasnif neticesinde; Büyükşehir 

Belediye Meclisi iki asil ve iki yedek Divan Katibi seçimine 65 meclis üyesi iştirak etmiş, asıl 



Meclis Divan Katibi adaylarından, Yusuf ÖZKAYA 42, İhsan URHAN 42  yedek Divan 

Katibi adaylarından, Rübbiye Reyhan NALBANTOĞLU 40, Ali KABAK 40 oy almıştır. 

Meclis Divan Katibi olarak 42 oy alan Yusuf ÖZKAYA ile 42 oy alan İhsan URHAN 'ın, 

yedek Meclis Divan Katibi olarak ise 40 oy alan Rübbiye Reyhan NALBANTOĞLU ile 

40 oy alan Ali KABAK 'ın yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak 

üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 
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Büyükşehir Belediye Encümenine, 5 üye seçiminin yapılması. 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan; Büyükşehir Belediye Encümenine, 5 üye 

seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi hususunda 1. Hukuk Müşavirliğinin 

30.03.2021 tarih ve 126 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 16. ve Belediye 

Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereğince ''Büyükşehir Belediye Encümeni, 

Belediye Başkanı Başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli 

oyla seçeceği beş üye ile Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş 

üyeden oluşur.'' denilmektedir. 

5216 Sayılı Kanunun 16. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesine 

istinaden yapılan gizli oy açık tasnif neticesinde; Büyükşehir Belediye Encümenine 5 üye 

seçimine 65 Meclis Üyesi iştirak etmiş, Encümen Üyesi adaylarından Mehmet SAVRUK 42, 

Muammer KILIÇ 43, Yakup GÖKTAŞ 43, Emine TİMUÇİN 41, Hulusi ÇAVDAR 40 oy 

almıştır. Encümen Üyesi olarak 42 oy alan Mehmet SAVRUK, 43 oy alan Muammer KILIÇ, 

43 oy alan Yakup GÖKTAŞ, 41 oy alan Emine TİMUÇİN ve 40 oy alan Hulusi ÇAVDAR 'ın 

1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 
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İmar ve Bayındırlık Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye 

seçiminin yapılması. 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan; İmar ve Bayındırlık Komisyonu üye 

sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması hususunda 1. Hukuk Müşavirliğinin 

30.03.2021 tarih ve 130 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Kanunun 15. Maddesi ve 

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince ''Büyükşehir Belediye 

Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz 

kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.'' denilmektedir. 

5216 Sayılı Kanunun 15. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. 

Maddesine istinaden, Meclis Üyeleri İsmail YAZICI, İhsan URHAN ve Mehmet Emre 

TAŞÇI 'nın verdikleri yazılı önerge ile; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 8 kişiden 

oluşmasına ve İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyesi olarak; Bekir YILDIZ, Sami YAĞMUR, 

Hasan Nuri KUŞ, Cengiz EKİCİ, Hami TÜRKYAR, Sami ÜSTÜNDAĞ, Orhan SAY ve 



Yalçın DURU 'nun 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar 

verildi. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin 

yapılması. 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan; Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının 

belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması hususunda 1. Hukuk Müşavirliğinin 30.03.2021 tarih 

ve 129 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. ve Belediye 

Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddelerinde ''Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem 

başı toplantısında, üyeler arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas 

komisyonları kurabilir.'' denilmektedir. 

5216 Sayılı Kanunun 15. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. 

Maddelerine istinaden, Meclis Üyeleri Aytekin ÖZÇELİK, Cengiz EKİCİ ve Hacı ÇEVİKEL 

'in verdikleri yazılı önerge ile; Plan ve Bütçe Komisyonunun 8 kişiden oluşmasına ve Plan ve 

Bütçe Komisyon Üyesi olarak; Ahmet TURAL, Ragıp DOST, Mustafa İNCEOK, Ahmet 

BOSTANCI, Ahmet BÜBER, İhsan URHAN, Mehmet Emre TAŞÇI ve Hacı ÇEVİKEL 'in 1 

yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 
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Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üye sayısının belirlenmesi 

ve üye seçiminin yapılması. 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan; Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması hususunda 1. Hukuk 

Müşavirliğinin 30.03.2021 tarih ve 124 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. ve Belediye 

Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddelerinde ''Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem 

başı toplantısında, üyeler arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas 

komisyonları kurabilir.'' denilmektedir. 

5216 Sayılı Kanunun 15. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. 

Maddelerine istinaden, Meclis Üyeleri Mustafa İNCEOK, Ahmet BÜBER ve Hacı ÇEVİKEL 

'in verdikleri yazılı önerge ile; Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 8 kişiden 

oluşmasına ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Üyesi olarak; Hasan Nuri KUŞ, 

Rübbiye Reyhan NALBANTOĞLU, Tufan NAYMAN, Yakup GÖKTAŞ, Fatih 

TANŞU, Fatih KIZILIŞIK, İbrahim CARLAK ve Ali ÖZYURT 'un 1 yıl süre ile görev 

yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 
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Ulaşım Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin 

yapılması. 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan; Ulaşım Komisyonu üye sayısının 

belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması hususunda 1. Hukuk Müşavirliğinin 30.03.2021 tarih 

ve 125 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. ve Belediye 

Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, ''Büyükşehir Belediye Meclisi, her 

dönem başı toplantısında, üyeler arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan 

ihtisas komisyonları kurabilir.'' denilmektedir. 

5216 Sayılı Kanunun 15. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. 

Maddelerine istinaden, Meclis Üyeleri Kürşat ERKEK, Yakup GÖKTAŞ ve Hacı ÇEVİKEL 

'in verdikleri yazılı önerge ile; Ulaşım Komisyonunun 8 kişiden oluşmasına ve Ulaşım 

Komisyon Üyesi olarak; Nusret UĞURLU, İlyas EMRE, Mustafa BAYAM, Cemil 

BAYRAM, İsmail YAZICI, İhsan URHAN, Cahit ATAY ve Nuri BAKIR 'ın 1 yıl süre ile 

görev yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 
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Çevre ve Sağlık Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin 

yapılması. 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan; Çevre ve Sağlık Komisyonu üye 

sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması hususunda 1. Hukuk Müşavirliğinin 

30.03.2021 tarih ve 131 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. ve Belediye 

Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddelerinde ''Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem 

başı toplantısında, üyeler arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas 

komisyonları kurabilir.'' denilmektedir. 

5216 Sayılı Kanunun 15. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. 

Maddelerine istinaden, Meclis Üyeleri Ahmet BOSTANCI, Hulusi ÇAVDAR ve Hacı 

ÇEVİKEL 'in verdikleri yazılı önerge ile; Çevre ve Sağlık Komisyonunun 8 kişiden 

oluşmasına ve Çevre ve Sağlık Komisyon Üyesi olarak; Kürşat ERKEK, Mustafa TEMUR, 

Aytekin ÖZÇELİK, Rubbiye Reyhan NALBANTOĞLU, Menderes YILDIRIM, Sezgin 

ÖZÇELİK, Ümit COŞKUN ve Ali AKTAŞ 'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 

seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. 
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Hukuk Komisyonu kurulması, üye sayısının belirlenmesi ve üye 

seçiminin yapılması. 

 



Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan; Hukuk Komisyonu kurulması, üye 

sayısının belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması hususunda 1. Hukuk Müşavirliğinin 

30.03.2021 tarih ve 132 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. ve Belediye 

Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddelerinde ''Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem 

başı toplantısında, üyeler arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas 

komisyonları kurabilir.'' denilmektedir. 

5216 Sayılı Kanunun 15. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. 

Maddelerine istinaden, Meclis Üyeleri Mustafa BAYAM, Cengiz EKİCİ ve Mehmet Emre 

TAŞÇI 'nın verdikleri yazılı önerge ile; Hukuk Komisyonu kurulması, Hukuk Komisyonunun 

8 kişiden oluşmasına ve Hukuk Komisyon Üyesi olarak; Mehmet SAVRUK, Sezgin 

ÖZÇELİK, Erhan ÖZHAN, Ahmet BÜBER, Fatih TANŞU, Hulusi ÇAVDAR, Ali KABAK 

ve Cemal YAVUZ 'un 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar 

verildi. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü'nün Engir Gölü Sit Alanı ve çevresinin koruma statüsünün 

"Kesin Korunacak Hassas Alan" ve "Sürdürülebilir Koruma ve 

Kontrollü Kullanım Alanı" olarak 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 

1/25.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar 

planlarının yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat 

Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün Engir Gölü Sit Alanı ve çevresinin koruma 

statüsünün "Kesin Korunacak Hassas Alan" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü 

Kullanım Alanı" olarak 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı 

ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan 

16.03.2021 tarih ve 47 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün E-

27684489-252.01.02.-312857 sayılı yazısı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat 

Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 15.02.2021 tarih, 293188 sayılı yazısında; 

Melikgazi ve Kocasinan İlçeleri sınırları içerisinde yer alan 1. ve 3. Derece Doğal Sit Alanı 

Statüsünde bulunan Engir Gölü Doğal Sit Alanının "Kesin Korunacak Hassas Alan" ve 

"Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak planlara işlenmesinin gerektiği 

belirtilmektedir. 

Söz konusu alanda talebe uygun olarak öneri 1/50.000 ölçekli çevre düzeni 

planı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları hazırlanmıştır. 

1/50.000 ölçekli K35A çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli K35A4 nazım imar planı 

ve 1/5000 ölçekli K35A17C, K35A17D, K35A18D, K35A22B nazım imar planı paftalarında 

plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 

yerlerin "Kesin Korunacak Hassas Alan" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım 

Alanı" olarak planlanması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde 

hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Melikgazi İlçesi, 

Hisarcık Mahallesinde Derebahçe Kanyonu olarak belirlenen alanın 

"Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak 1/50.000 ölçekli 

çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planının yapılması 

talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kayseri Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’nün Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mahallesinde Derebahçe Kanyonu olarak 

belirlenen alanın "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak 1/50.000 ölçekli çevre 

düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan 

16.03.2021 tarih ve 48 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün E-

27684489-252.01.02.-26313 sayılı yazısında; Melikgazi İlçesi Hisarcık Mahallesinde 

Derebahçe Kanyonunun "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak planlara işlenmesinin 

gerektiği belirtilmektedir. 

Söz konusu alanda talebe uygun olarak öneri 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 

1/25.000 ölçekli nazım imar planları hazırlanmıştır. 

1/50.000 ölçekli K35D çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli K35D4 nazım imar 

planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama 

sınırı içerisine alınan yerin "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak planlanması yönündeki 

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

Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Melikgazi Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih, 50, 51, 53, 54 ve 71 

sayılı kararlarının incelenmesi talebi. 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 

01.03.2021 tarih, 50, 51, 53, 54 ve 71 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda 

hazırlanan 16.03.2021 tarih ve 49 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.03.2021 

tarihli kararlarından; 

50 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesi, 8756 ada, 3 parsel ve 8757 ada 1 parsel numaralı 

taşınmazların bulunduğu alanda Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2019/195 esas ve 2020/183 

sayılı kararı gereği Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile imar planları arasındaki sınırın 

çakışmasından kaynaklı problemlerin çözümlenmesi amacıyla 1/50.000 çevre düzeni planı, 

1/25.000 nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında 10.08.2020 tarih, 169 

sayılı Kayseri Büyükşehir Belediye meclisinin kararıyla düzenleme yapılmıştır. Söz konusu 

alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında hem sınır çakışmasından kaynaklanan hem de 

imar uygulamasından kaynaklanan sıkıntıların çözümlenebilmesi amacıyla; 8756 ada 1, 2, 3 

parsel numaralı taşınmazların bulunduğu konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı imar 

adası Kayseri OSB sınırları dikkate alınarak 10 metrelik yol ile ayrılmış, 8756 ada 1, 2, 3 

parsel ve 5276 ve 5278 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu imar adalarındaki 20 metre 

olan ön bahçe çekme mesafeleri 15 metre olarak planlanmış, yine planlama sınırı içerisinde 



yer alan 40 metre genişliğindeki yol Kayseri OSB sınırları ile çakışmasından ve sürekliliğinin 

sağlanamamasından dolayı 15 metrelik servis yolu ve 20 metrelik ana arter yol olarak 

planlanmış, plan onama sınırı içerisindeki park ve otopark alanları ise yeninden 

düzenlenmiştir. Söz konusu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması 

talebi, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarih, 169 sayılı kararına 

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

birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

51 sayılı kararı ile; Battalgazi Mahallesinde Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun kararına istinaden 1756 ada 3, 4 parsel, 1757 ada 3, 4, 5, 6 parsel ve 4857 ada 1, 2, 

3, 4, 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda belirlenen I. derece arkeolojik sit 

alanının plana işlenmesi ve plan onama sınırı içerisine alınan alanda toplam inşaat alanı artışı 

olmayacak şekilde konut alanı ve park alanlarının yeniden düzenlenmesi talebi, Kayseri 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.11.2020 tarih, 277 sayılı kararına istinaden onanan 

1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin oy birliği ile 

kabulünün uygun olacağı, 

53 sayılı kararı ile; Mimarsinan Fatih Mahallesinde 961 ada 1 parsel numaralı 

taşınmazın bulunduğu alan KASKİ Genel Müdürlüğünün 02.10.2020 tarih, E.2846 sayılı 

muvafakatına istinaden 961 ada 1 parselin eski imar planlarına uygun olacak şekilde konut 

alanı olarak yeniden planlanması talebi, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.11.2020 

tarih, 276 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 

hazırlandığından, talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

54 sayılı kararı ile; Mimarsinan Mahallesi, 952 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 

bulunduğu İlkokul Alanı olarak planlı yerdeki E=0,60 yapılaşma şartının İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün talebine istinaden E=1,00 olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar 

plan tadilatı gerektirmediğinden, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması 

talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

71 sayılı kararı ile; Becen Mahallesinde 5506 ada 4 parsel numaralı taşınmazın 

bulunduğu bağ ve sayfiye alanı olarak planlı imar adasındaki 10 metre genişliğindeki ön 

bahçe çekme mesafelerinin 5 metre olarak planlanması hususunda, parsel malikinin yapılacak 

olan plan değişikliğinden vazgeçtiğine dair 04.03.2021 tarihli dilekçesine istinaden talebinin 

oy birliği ile iadesinin uygun olacağı, 

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih, 50 51, 53 ve 54 sayılı kararlarının oy 

birliği ile kabulünün,  71 sayılı kararının oy birliği ile iadesinin uygun olacağı yönünde 

hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun, 51, 53, 54 ve 71 sayılı kararlarının 

kabulüne oy birliği ile, 50 sayılı kararının kabulüne ise oy çokluğu ile karar verildi. 
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Sarız Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarih, 13 sayılı kararının 

incelenmesi talebi. 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Sarız Belediye Meclisinin 02.03.2021 

tarih, 13 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 16.03.2021 tarih ve 

50 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yenimahalle, 333 ada 1 parsel numaralı 

taşınmazın bulunduğu alan park alanı olarak planlı iken E: 2.00 Yençok: 14.00 metre 

yapılaşma şartlarına sahip Belediye Hizmet alanı olarak planlanması ayrıca kaldırılan park 

alanının ise bölgenin güney batısında yer alan 122 ada 2 parselde bulunan Belediye Hizmet 



alanının kuzeyinde planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 

talebinin, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarih, 291 sayılı kararına 

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

Sarız Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarih, 13 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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S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin, 

Kocasinan İlçesi, Buğdaylı Mahallesi, mülkiyeti Kamu Ortak Malına 

ait (Mera) 6431 ada, 105 parsel ve Akçatepe Mahallesi, 5880 ada, 91 

parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı yapılması 

talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük 

Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin, Kocasinan İlçesi, Buğdaylı Mahallesi, mülkiyeti Kamu 

Ortak Malına ait (Mera) 6431 ada, 105 parsel ve Akçatepe Mahallesi, 5880 ada, 91 parsel 

numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 

18.03.2021 tarih ve 51 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/100.000 ölçekli Yozgat-

Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında, 1/50.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planında, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Mera Alanı, Tarım Alanı, Kentsel Gelişme 

Alanı, 3. Derece Doğal Sit Alanı olarak planlı olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları 

bulunmamaktadır. S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 

talebi üzerine, Kooperatif üyesi olan işyerlerinin kentin farklı bölgelerinde faaliyet 

göstermesinden dolayı yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek ve yeni istihdam olanakları 

sağlamak amacıyla söz konusu alanın Küçük Sanayi Alanı olarak ilave imar planının 

yapılması talep edilmektedir. Ayrıca Kayseri Ticaret Odası, 09.07.2020 tarih, 2.01/1930 sayılı 

yazıları ile, meslek grupları ve esnafların işyeri arsası taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla 

söz konusu alanın Küçük Sanayi Sitesi yapılabilecek şekilde imar planı değişikliği talep 

etmektedir. Söz konusu alana ilişkin ilgili kurum görüşleri, imar planına esas Jeolojik ve 

Jeoteknik Etüt Raporu bulunmaktadır. 

Söz konusu talebin, sadece Buğdaylı Mahallesi, 6431 ada 105 parsel numaralı 

taşınmazın bulunduğu alan ve civarında yapılması yönünde alanın sosyal donatı alanları ile 

birlikte Küçük Sanayi Alanı ve yol olarak planlanmasına ilişkin plan müellifi tarafından öneri 

plan hazırlanmıştır. 

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. 

1/50.000 ölçekli K35A Kayseri İl Bütünü Çevre Düzeni Planı, 1/25.000 ölçekli 

K35A4 ve 1/5000 ölçekli K35A16C, K35A17D, K35A21B, K35A22A 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 

Servis Alanı, 1/25.000 ölçekli imar planında Küçük Sanayi Alanı, 1/5000 ölçekli ilave nazım 

imar planında Sosyal Donatı Alanları ile birlikte Küçük Sanayi Alanı, ağaçlandırılacak alan 



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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Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün, Kocasinan 

İlçesi, Erkilet General Emir Mahallesinde bulunan alanda 1/25.000 

ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar 

planı yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü’nün, Kocasinan İlçesi, Erkilet General Emir Mahallesinde bulunan alanda 

1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı 

yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.03.2021 tarih ve 52 numaralı İmar ve Bayındırlık 

Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/25.000 ölçekli nazım 

imar planında Tarım Alanı olarak planlı olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları 

bulunmamaktadır. Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün talebine istinaden, 

hizmet binası olarak kullanılan Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mahallesi, 1077 ada 131 parsel 

numaralı 58.815,47 metrekarelik taşınmaz üzerinde uygulanan nazım imar planında hizmet 

binaları ve tesislerin, yeşil alan, park, yol gibi kısımlara isabet ettiği, poligon olarak kullanılan 

Kocasinan İlçesi, Erkilet General Emir Mahallesi, 489 ada 1 parsel numaralı mezarlık olarak 

tahsisli parselde mezarlık genişleme çalışmaları yapıldığından dolayı yeni bir poligon alanına 

ihtiyaç olduğundan, mezarlık alanı olarak tahsisli parselin arkasında bulunan kadastro harici 

alanda yaklaşık olarak 130.000 metrekarelik alanın Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi 

Tesislerinin yapımı için uygun olduğu belirtilerek, alanın Resmi Kurum Alanı olarak ilave 

1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talep edilmektedir. 

1/25.000 ölçekli K34B3 ve 1/5000 ölçekli K34B20C nazım imar planı paftalarında 

plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 

yerin Kamu Hizmet 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. 

 

 

Top Tarihi  

Karar No       

Konusu     

: 

: 

: 

12.04.2021 

130 

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih, 43 sayılı kararının 

incelenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 

01.03.2021 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 18.03.2021 tarih 

ve 53 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Saraybosna, Hoca Ahmet Yesevi, Hilal, 

Kötügöller, Fevzioğlu Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 100 ha’lık bölgede askeri yasak 



ve güvenlik bölgesi, konut alanı, ticaret+konut alanı, belediye hizmet alanı, spor alanı, ticaret 

alanı, rekreasyon alanı, resmi kurum alanı, karakol alanı, akaryakıt ve servis istasyonu, kanal, 

yeşil alan, otopark alanı ve yol olarak planlı alanda Milli Savunma Bakanlığının talepleri 

doğrultusunda ve bölgede imar uygulamalarında yaşanan sorunların ve devam eden hukuki 

davaların çözümlenmesi amacıyla alanın yeniden planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli 

revizyon uygulama imar planı yapılması talebi, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 

14.09.2020 tarih, 216 sayılı kararına istinaden onanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar 

planlarına uygun olarak hazırlanmıştır. 

Ancak alana ilişkin "Kentsel Tasarım Projesi Belediyesince uygun görülmeden 

uygulamaya geçilemez. Ticaret Alanları, Küçük Sanayi Alanları, Lojistik Tesis Alanları, 

Depolama Alanlarında kat yükseklikleri 9 metreyi aşmamak üzere 2 kat olacaktır. 

Yürüklükteki imar planındaki imar hakları saklı kalmak koşulu ile yeniden planlanan 

alanlarda E:0,50 yapılaşma koşulu uygulanacaktır." şeklinde plan notu eklenmesi talebinin 

ise, planlama sınırı içinde kalan Erkilet Havaalanının Mücavirinde Mustafa Kemal Paşa 

Bulvarının batısında planlanan ticaret alanlarına ilişkin “Ruhsat aşamasında 

belediye tarafından hazırlanacak vaziyet planına göre, uygun görülen projelere ruhsat 

düzenlenecektir.” plan notunun bu şekilde değiştirilmesi, Erkilet Havaalanının güneyinde 

kalan Ticaret Alanları, Küçük Sanayi Alanları, Lojistik Tesis Alanları, Depolama Alanlarının 

E:0,80 Yençok:7,50 (1 kat) yapılaşma şartında, yeniden planlanan konut alanlarının ise 

mevcuttaki imar haklarına uygun olacak şekilde yapılaşma kriterleri dikkate alınarak 

planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, 

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih, 43 sayılı kararının yukarıda 

açıklandığı şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün, Bünyan ve Sarıoğlan 

İlçe sınırları içerisinde yer alan 1. Derece Doğal Sit Statüsünde 

bulunan Tuzla-Palas Doğal Sit Alanının bulunduğu alanda imar planı 

değişikliği yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kayseri Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’nün, Bünyan ve Sarıoğlan İlçe sınırları içerisinde yer alan 1. Derece Doğal Sit 

Statüsünde bulunan Tuzla-Palas Doğal Sit Alanının bulunduğu alanda imar planı değişikliği 

yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.03.2021 tarih ve 54 numaralı İmar ve Bayındırlık 

Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, yürürlükteki 1/50.000 

ölçekli Kayseri İl Bütünü Çevre Düzeni Planında Kentsel Gelişme Alanı, 1. Derece Doğal Sit 

Alanı, Sulak Alan Mutlak Koruma Bölgesi, Sulak Alan Tampon Bölgesi, Tarım Alanı, Mera 

Alanı, Doğal Karakteri Korunacak Alan, Sulama Alanı, Su Yüzeyi ve Yol, yürürlükteki 

1/25.000 ölçekli Kayseri İl Bütünü İlave Revizyon Nazım İmar Planında Düşük Yoğunluklu 

Gelişme Konut Alanı, Eğitim Alanı, Spor Alanı, 1. Derece Doğal Sit Alanı, 1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı, Sulak Alan Mutlak Koruma Bölgesi, Sulak Alan Tampon Bölgesi, 

Tarım Alanı, Mera Alanı, Doğal Karakteri Korunacak Alan, Su Yüzeyi ve Yol, yürürlükteki 

1/5000 ölçekli nazım imar planında ise alanın bir kısmı plansız alanda kalmakta olup bir 

kısmı Gelişme Konut Alanı, Eğitim Tesis Alanı, Spor Tesis Alanı ve Yol olarak planlıdır. 



Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kayseri İli, Bünyan ve Sarıoğlan İlçesi 

sınırları içerisinde yer alan 1. Derece Doğal Sit Statüsünde bulunan Tuzla-Palas Doğal Sit 

Alanının bir kısmının koruma statüsünün "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil 

edilmesini içeren ve Tuzla-Palas Gölü - Kesin Korunacak Hassas Alan kısmının ise 

Cumhurbaşkanlığı tarafından tescil onay işlemlerinin devam etmekte olduğu hususunun 

06.03.2020 tarih, E.5663 sayılı yazı ile bildirildiğini, Kayseri Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Komisyonu'nun 22.02.2018 tarih ve 342 sayılı kararı gereği onaylanmak üzere Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 

Cumhurbaşkanlığına sunulduğunu, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2. 

Maddesine göre, söz konusu alandaki "Nitelikli Doğal Koruma Alanı"na dair tescil kararının 

10.02.2020 tarihli ve 34758 sayılı Bakanlık Makamı Olur' u ile onaylandığını ve 18.02.2020 

tarihli ve 31043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edildiğini, 1 

nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesine göre, söz konusu alandaki "Kesin 

Korunacak Hassas Alana" dair tescil kararının 20.04.2020 tarihli ve 2460 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylandığını ve 21.04.2020 tarihli ve 31106 sayılı Resmi Gazete' 

de yayımlanarak ilan edildiğini, bu bağlamda bahse konu alanda Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 11.05.2020 tarih, E.99412 sayılı 

yazısında belirtilen Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair 

Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda işlem yapılması gerektiğini belirterek, söz 

konusu 1. Derece Doğal Sit Statüsünde bulunan Tuzla-Palas Doğal Sit Alanının Nitelikli 

Doğal Koruma Alanı ve Kesin Korunacak Hassas Alan olarak planlanmasını talep etmektedir. 

Ayrıca talebe ek olarak Kesin Korunacak Hassas Alan sınırının mevcut Palas Yerleşimi imar 

planlarını etkilediğinden, kazanılmış mülkiyet haklarının da korunması, imar 

uygulamalarından kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla, plan bütünlüğündeki donatı 

dengesini de sağlayacak şekilde Kentsel Gelişme Alanının mer'i imar planları göz önünde 

bulundurularak yeniden planlanması yönünde öneri imar planı hazırlanmıştır. 

Bahsi geçen talebe ilişkin yapılan değerlendirmede, imar planı değişikliği 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. 

1/50.000 ölçekli K35B ve J35C Kayseri İl Bütünü Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 

ölçekli K35-B1, J35-C3 ve J35-C4 nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından 

teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Kentsel Gelişme 

Alanı, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Kesin Korunacak Hassas Alan 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 birliği ile karar verildi. 
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Sarıoğlan Belediye Meclisinin 05.02.2021 tarih, 15 sayılı kararının 

incelenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediye Meclisinin 

05.02.2021 tarih, 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 18.03.2021 tarih 

ve 55 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 



Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şenyurt Mahallesi, 546 ada 1 parsel 

numaralı taşınmazın bulunduğu Konut Alanı olarak planlı alanda, yapı kullanma izin belgesi 

ve yapı ruhsatı alınarak yapılmış, fiili olarak briket üretimi ve depolama faaliyetlerinde 

kullanılan binalar yer aldığından, söz konusu alanın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak 

planlanması yönünde (UİP-38590631 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değişikliği yapılması talebinin, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2020 

tarih, 248 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 

hazırlanmış ancak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Ek-1 Uygulama İmar Planı 

Gösteriminde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının gösterimi bulunmadığından, söz konusu 

alanın yönetmelik gereği İmalathane Tesis Alanı olarak planlanmasının uygun olacağı 

kanaatine varıldığından, 

Sarıoğlan Belediye Meclisinin 05.02.2021 tarih, 15 sayılı kararının yukarıda 

açıklandığı şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
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Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Ortaseki mevkiinde bulunan 

ve kadastral durumu tescil harici olarak bilinen alanın hafriyat alanı 

olarak kullanılabilmesi için imar planlarının yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 

Ortaseki mevkiinde bulunan ve kadastral durumu tescil harici olarak bilinen alanın hafriyat 

alanı olarak kullanılabilmesi için imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan 

22.03.2021 tarih ve 56 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 

19.08.2020 tarih, E-27 sayılı yazısı ile Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Ortaseki 

mevkiinde bulunan tescil harici olan yerin hafriyat alanı olarak kullanılabilmesi amacıyla imar 

planlarının yapılması talebinde bulunmaktadır. 

Talep doğrultusunda ilave imar planı yapılması için gerekli kurum görüşleri 

tamamlanmış olup, söz konusu alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı, 1/5000 ölçekli nazım 

imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında belediye hizmet alanı olarak 

planlanmıştır. 

1/25.000 ölçekli K35D1, K35D2 nazım imar planı, 1/5000 ölçekli K35D03A, 

K35D03B nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli K35D03A3B, K35D03A3C, K35D03B4A, 

K35D03B4D uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere 

uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunun 7-c maddesine istinaden belediye hizmet alanı olarak planlanması yönündeki ilave 

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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Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe, Kocatepe, Sakarya, Esentepe, 

Kazım Karabekir, Altınoluk, Eğribucak, Battalgazi, Selçuklu, 

Danişmentgazi, Becen, Hisarcık, Erenköy, Köşk, Gültepe, Esenyurt 

Mahallelerini kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Raster 

Paftalarının Sayısallaştırma ve Revizyonu işi ile alakalı 1/25.000 ve 

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerini kapsayan plan tadilatı 

yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe, 

Kocatepe, Sakarya, Esentepe, Kazım Karabekir, Altınoluk, Eğribucak, Battalgazi, Selçuklu, 

Danişmentgazi, Becen, Hisarcık, Erenköy, Köşk, Gültepe, Esenyurt Mahallelerini kapsayan 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Raster Paftalarının Sayısallaştırma ve Revizyonu işi ile 

alakalı 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerini kapsayan plan tadilatı 

yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.03.2021 tarih ve 57 numaralı İmar ve Bayındırlık 

Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, İlçe sınırları 

içerisinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Raster Paftalarının Sayısallaştırma ve 

Revizyonu işi ile alakalı plan değişikliklerinin yapılması, 1/5000 ölçekli nazım imar planları 

ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi, Talas ve 

Hacılar İlçesi sınırları ile çakışan 1/5000 ölçekli nazım imar planları arasındaki uyumun 

sağlanması amacıyla 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında değişiklik 

yapılmasını talep etmektedir. 

Söz konusu talep doğrultusunda; 

1.  Kazım Karabekir Mahallesinde 10232 ada 83 parsel numaralı taşınmazın 

içerisinden geçen 15 metre genişliğindeki trafik yolunun her iki tarafındaki imar adalarının 

cephe alamadığı tespit edildiğinden yol yeniden düzenlenerek planlanmıştır. 

2.  Kocatepe Mahallesinde 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070 parsel numaralı 

taşınmazların bulunduğu alanın güney ve doğusundaki tescil harici plansız, alanda Y= 

447.000 – 447.300 X= 4.289.100 -  4.289.250 koordinatları arasında kalan alanda seyrek 

yoğunluklu konut alanı, belediye hizmet alanı, park alanı ve spor tesis alanı planlanmıştır. 

3.  Kazım Karabekir Mahallesinde 10230 ada 30 parsel numaralı taşınmaz ve 

çevresindeki alanda arazi eğiminden dolayı yolların açılamayacağı tespit edildiğinden 

topoğrafik yapıya ve fiili duruma uygun olarak alandaki yollar yeniden düzenlenmiştir. 

4.  Eğribucak Mahallesinde 11217 ada 66 parsel numaralı taşınmazın üzerinden geçen 

kanal fiili durumuna uygun olarak plana işlenmiştir. 

5.  Hisarcık Mahallesinde Y= 457.050 – 457. 170  X= 4.279.050 -  4.279.120 

koordinatları arasında kalan alanda mülkiyeti maliye hazinesine ait orman vasıflı 11533 ada 

31 parsel numaralı taşınmazın kuzey doğusundaki konut alanı olarak planlı yer park alanı, bu 

alanın güneyindeki kadastro harici konut alanı olarak planlı yer ise belediye hizmet alanı 

olarak planlanmıştır. 

6.  Erenköy Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 10486 ada 1 parsel ve 

10486 ada 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu ticaret ve park alanı olarak planlı 

yerler ticaret alanı, belediye hizmet alanı ve ibadet alanı olarak planlanmıştır. 

7.  Hacılar ve Melikgazi İlçesi sınırlarının bulunduğu 812 ada 25 parsel numaralı 

taşınmazın kuzey ve güneyindeki alanlarda imar planları arasındaki 

uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla konut alanı olarak planlı yerler, batı kısmındaki Hacılar 

İlçesi planlarına uygun olarak ağaçlandırılacak alan olarak planlanmıştır.   



8.  Talas İlçesi ile Kıranardı Mahallesi sınırlarının bulunduğu yerde planlar arası 

uyumsuzluğun giderilmesi ve dere yatağının bulunduğu güzergâh boyunca 3194 sayılı İmar 

Kanunun 18. Madde uygulaması yapılması amacıyla park alanı planlanmıştır. 

9.  Altınoluk Mahallesinde 998 ada 32 parsel numaralı taşınmazın batısındaki park 

alanı olarak planlı yer kuzeyi ticaret alanı, 11234 ada 25 parsel numaralı taşınmazın 

güneyindeki park alanı olarak planlı yer ibadet alanı olarak planlanmıştır. 

10.  Eğribucak Mahallesinde 12029 ada 1 parsel numaralı taşınmazın güneyindeki 

park alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanmıştır. 

11.  Erenköy Mahallesinde 10456 ada 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu park 

alanı olarak planlı yer belediye hizmet alanı ve doğusu da ticaret alanı olarak planlanmıştır. 

12.  Erenköy Mahallesinde 5649 ada 8 parsel numaralı taşınmazın güneyinde yer alan 

park ve otopark alanı olarak planlı yer belediye hizmet alanı olarak planlanmıştır. 

13.  Erenköy Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan 5184 ada 1 

parsel numaralı taşınmazın bulunduğu park alanı olarak planlı yer bölgenin ihtiyaçları 

doğrultusunda ticaret alanı olarak planlanmıştır. 

14.  Erenköy Mahallesinde 10456 ada 1 parsel numaralı taşınmazın doğusundaki 

mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait park alanı olarak planlı yer ticaret alanı olarak 

planlanmıştır. 

15.  Hisarcık Mahallesinde 11008 ada 42, 43 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu 

1/5000 ölçekli nazım imar planında spor tesisi alanı olarak planlı yer fiili durumuna ve 1/1000 

ölçekli uygulama imar planına uygun olarak konut alanı olarak planlanmıştır. 

16.  Erenköy Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 10597 ada 1 parsel 

numaralı taşınmazın bulunduğu seyrek yoğunluklu konut alanı olarak planlı yer ve 10630 ada 

22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu park alanı olarak planlı yerin doğusu ticaret alanı 

olarak planlanmıştır. Ayrıca 10 metre genişliğindeki yol fiili durumuna uygun hale 

getirilmiştir. 

17.  Kocatepe Mahallesinde 1353 ada 2 parsel numaralı taşınmazın doğusundaki park 

alanı olarak planlı yerin kuzeyi ticaret alanı olarak planlanmıştır. 

18.  Altınoluk Mahallesinde 8980 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu 

park alanı, özel sosyal tesis alanı ve özel eğitim tesis alanı olarak planlı yerler konut alanı 

olarak planlanmıştır. 

19.  Eğribucak Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 5482 ada 1 parsel 

numaralı taşınmazın bulunduğu kamu hizmet alanı olarak planlı yer özel sosyal tesis alanı ve 

10250 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu seyrek yoğunluklu konut 

alanı olarak planlı yer ise özel eğitim tesis alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca 10250 ada, 7 

parsel numaralı taşınmazın güneyi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında su deposu alanı 

olarak planlı olduğundan bu alan nazım imar planına işlenmiştir. 

20.  Erenköy Mahallesinde 10486 ada 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu park 

alanı olarak planlı yerin doğusu; eğitim, sağlık, anaokulu, teknik altyapı, kültürel tesis alanı 

olarak planlanmıştır. 

21.  Kazım Karabekir Mahallesi 2350 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu 

mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait sosyal tesis alanı olarak planlı yer konut alanı olarak 

planlanmıştır. 

22.  Altınoluk Mahallesinde 11231 ada 3, 4, 5, 6 parsel numaralı taşınmazların kuzeyi 

park alanı olarak planlanmıştır. 

23.  Eğribucak Mahallesinde 10835 ada 2,3,4,5,7,8,9,10 parsel numaralı taşınmazların 

güneyi, 10835 ada 225 parsel numaralı taşınmazın kuzey kısmı park alanı olarak 

planlanmıştır. 

24.  Eğribucak Mahallesinde 10836 ada 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu 

ibadet alanı olarak planlı yer küçültülerek yeniden planlanmıştır. 



25.  Erenköy Mahallesinde 4816 ada 2 ve 15 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu 

ticaret alanı olarak planlı imar adası mevcut yapılaşmaya uygun şekilde konut alanı olarak 

planlanmıştır. 

26.  Erenköy Mahallesinde mülkiyeti maliye hazinesine ait 10456 ada 8 parsel 

numaralı taşınmaz seyrek yoğunluklu konut alanı olarak planlı iken güneyi içme suyu tesisleri 

alanı olarak planlanmıştır. 

27.  Erenköy Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 10457 ada 15 parsel 

numaralı taşınmazın bulunduğu park alanı olarak planlı yer belediye hizmet alanı olarak 

planlanmıştır. 

28.  Erenköy Mahallesinde 10540 ada 45 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu seyrek 

yoğunluklu konut alanı olarak planlı yer özel sosyal tesis alanı olarak planlanmıştır. 

29.  Erenköy Mahallesinde Kızıltepe Tümülüsünün doğusunda bulunan sarnıç park 

alanı olarak planlanmıştır. 

30.  Becen Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 13205 ada 1 parsel 

numaralı taşınmazın bulunduğu belediye hizmet alanı olarak planlı yer özel sosyal tesis alanı 

olarak planlanmıştır. 

31.  Becen Mahallesinde 6040 ada 4 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinden geçen 30 

metrelik yol kurpu düzeltilerek yeniden planlanmıştır. 

32.  Erenköy Mahallesinde 10513 ada 28, 29 ve 38 parsel numaralı taşınmazın 

bulunduğu seyrek yoğunluklu konut alanı olarak planlı yer özel sosyal tesis alanı olarak 

planlanmış ve 15 metrelik yol batıya kaydırılmıştır. 

33.  Becen Mahallesinde 5049 ada 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasındaki 

uyumsuzluğu gidermek amacıyla seyrek yoğunluklu konut alanı ibadet alanı olarak 

planlanmıştır. 

34.  Kazım Karabekir Mahallesinde 10226 ada 8 parsel numaralı taşınmazın 

bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

arasındaki uyumsuzluğu gidermek amacıyla taşınmaz ibadet alanı olarak planlanmıştır. 

35.   Becen Mahallesinde 10389 ada 2 parsel numaralı taşınmazın güneyindeki fiili 

olarak bulunan cami 1/5000 ölçekli nazım imar planına ibadet alanı olarak işlenmiştir. 

36.  Becen Mahallesinde 10364 ada 37 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasındaki 

uyumsuzluğu gidermek amacıyla seyrek yoğunluklu konut alanı, ibadet alanı olarak 

planlanmıştır. 

37.  Becen Mahallesinde 7178 ada 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasındaki 

uyumsuzluğu gidermek amacıyla seyrek yoğunluklu konut alanı, ibadet alanı olarak 

planlanmıştır. 

38.  Erenköy Mahallesinde 10517 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasındaki 

uyumsuzluğu gidermek amacıyla seyrek yoğunluklu konut alanı, ibadet alanı olarak 

planlanmıştır. 

39.  Hisarcık Mahallesinde 6095 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasındaki uyumsuzluğu 

gidermek amacıyla konut alanı, ibadet alanı olarak planlanmıştır. 

40.  Erenköy Mahallesinde 10486 ada 58 parsel numaralı taşınmazın güneyindeki 

ticaret alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

arasındaki uyumsuzluğu gidermek amacıyla ticaret alanı olarak planlanmıştır. 



41.  Hisarcık Mahallesinde 11550 ada 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde tescil 

harici park alanı olarak planlı yerin eğitim tesis alanı, yine taşınmazın batısında tescil harici 

konut alanı olarak planlı yer ise belediye hizmet alanı olarak planlanmıştır. 

42.  Hisarcık Mahallesinde meydan alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 

1/5000 ölçekli nazım imar planı arasındaki uyumsuzluğu gidermek amacıyla 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planında mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 10700 ada 25, 26, 27 parsel 

numaralı taşınmazların bulunduğu park alanı olarak planlı yer 1/5000 ölçekli nazım imar 

planında ticaret alanından park alanına dönüştürülmüş, ayrıca 362 ada 2 parsel numaralı 

taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret alanı olarak planlı 

olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planında belediye hizmet alanından ticaret alanına 

dönüştürülmüştür. Meydanın güney kısmında bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 

mezbaha alanı olarak planlı yer 1/5000 ölçekli nazım imar planında belediye hizmet alanı 

olarak planlanmıştır. 

43.  Hisarcık Mahallesinde 10701 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu 

alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasındaki 

uyumsuzluğu gidermek amacıyla, 1/5000 ölçekli nazım imar planında su deposu olarak planlı 

yer fiili durumuna ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olarak su deposu ve konut 

alanı olarak planlanmıştır. 

44.  Hisarcık Mahallesinde 242 ada 1 parsel ve 10690 ada 2 parsel numaralı 

taşınmazların bulunduğu spor tesis alanı olarak planlı yerin güneyi eğitim tesis alanı, 254 ada 

1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu park alanı olarak planlı yer ise belediye hizmet alanı 

olarak planlanmıştır. 

45.  Hisarcık Mahallesinde 239 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu eğitim 

tesis alanı olarak planlı yer ve kuzeyindeki park alanı olarak planlı yer mezarlık alanı olarak 

planlanmıştır. 

46.  Erenköy Mahallesinde 10315 ada 12 ve 13 parsel numaralı taşınmazların 

bulunduğu su deposu alanı olarak planlı yer KASKİ Genel Müdürlüğü’nün E-31566421-754-

2495 sayılı yazısı doğrultusunda konut alanı olarak planlanmıştır. 

47.  Hisarcık Mahallesinde 12486 ada 2 parsel numaralı taşınmazın doğusundaki konut 

alanı olarak planlı tescil harici alan belediye hizmet alanı olarak planlanmıştır. 

48.  Hisarcık Mahallesinde 221 ada 3 parsel numaralı taşınmazın kuzeyindeki 

mülkiyeti maliye hazinesine ait orman vasfındaki konut alanı olarak planlı yer park alanı 

olarak planlanmıştır. 

49.  Erenköy Mahallesinde 13835 ada 2 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli 

uygulama planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmiştir. 

50.  Eğribucak Mahallesinde 4890 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu TİCK 

alanı olarak planlı yer fiili durumuna uygun olarak özel eğitim tesis alanı, 4891 ada 2 parsel 

numaralı taşınmazın bulunduğu özel eğitim tesis alanı olarak planlı yer ise eğitim tesis alanı 

olarak planlanmıştır. 

51.  Sakarya Mahallesinde 1347 ada, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 parsel 

numaralı taşınmazın bulunduğu alanların batısı park alanı olarak planlanmıştır. 

52.  Erenköy Mahallesinde 7414 ada 10 parsel numaralı taşınmazın güneyindeki 

mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak 

planlı yer 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanı olarak planlanmıştır. 

1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi 

tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırları içerisine alınan yerler 

yukarıda maddeler halinde ifade edilen şekilde planlanmış olup, 1/25000 ölçekli nazım imar 

planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli revizyon 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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Talas İlçesi, Akçakaya Mahallesi sınırları içerisinde kalan 16.19 

hektarlık, Talas Mahallesi sınırları içerisinde kalan 1.03 hektarlık, 

Başakpınar ve Kuruköprü Mahallesi sınırları içerisinde kalan 55.82 

hektarlık alanların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi 

gereğince "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" ilan edilmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Akçakaya Mahallesi 

sınırları içerisinde kalan 16.19 hektarlık, Talas Mahallesi sınırları içerisinde kalan 1.03 

hektarlık, Başakpınar ve Kuruköprü Mahallesi sınırları içerisinde kalan 55.82 hektarlık 

alanların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi gereğince "Kentsel Dönüşüm ve 

Gelişim Alanı" ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan 30.03.2021 tarih ve 58 numaralı 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Akçakaya Mahallesinde 

yaklaşık 16,19 ha'lık alan, Kuruköprü Mahallesinde yaklaşık 30,40 ha'lık alan ve Yukarı Talas 

Mahallelerinde yaklaşık 1,03 ha'lık alan; toplamda yaklaşık 47,62 ha'lık sınırları belirlenen 

proje alanın, 5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi 

gereğince; "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" olarak ilan edilmesi talep edilmektedir. 

Belediyemizin, 5216 sayılı yasanın 7. ve ilgili diğer Maddelerinde, 5393 sayılı yasanın 

73. ve ilgili diğer maddeleriyle, sair özel yasalarda sayılan görevlerin sağlıklı şekilde yerine 

getirilebilmesi için; kent bütünü içerisinde sosyo-ekonomik ve fiziki açıdan köhneyen ve 

çöküntü alanına dönüşen bölgelerin kentsel yaşantıya yeniden kazandırılmasını sağlayarak 

çağdaş ve düzenli kentleşmeyi tesis etmek; yeni konut, ticaret, rekreasyon, kamu hizmeti, 

kentsel ve sosyal donatı alanları oluşturmak; alanın kültürel ve tarihi dokusunu korumak; 

deprem ve sair afetlerle, güvenlik sorunlarına karşı tedbirler almak; bölgenin ve bu kapsamda 

şehir merkezinin otopark, ulaşım ve trafik sorunlarını çözümlemek; engelli bireylerin erişim 

ve ulaşım olanaklarını tesis edebilmek amacıyla; Talas İlçesi, Akçakaya Mahallesi 4635 

parsel, 4643 parsel, 4644 parsel, 6403 parsel, Kuruköprü mahallesi 11 parsel, 12 parsel, 13 

parsel, 18 parsel, 2168 parsel, 2170 parsel, 2172 parsel, 2878 parsel, Yukarı Talas mahallesi 

1388 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanın “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” 

olarak ilan edilmesi istenmektedir. 

5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi; ''73-

Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji 

parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları 

oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel 

dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve 

gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan 

edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu 

alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. 

Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve 

gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi 

ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar 

alınması şarttır. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan 

veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun 

belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması, etaplar halinde 

yapılabilmesi hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplamı 5 



hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alanı 

olarak belirlenebilir. 

Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim 

projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince 

uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim 

projeleri uygulayabilir'' hükmünü içermektedir. 

5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi gereğince; 

Talas İlçesi, Akçakaya Mahallesi, Kuruköprü Mahallesi ve Yukarı Talas Mahallelerinde 

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yukarıda adı geçen taşınmaz 

bilgileri verilen parselleri kapsayan alanın, "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan 

edilebilmesi için Talas Belediyesine yetki verilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı 

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

verildi. 
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Hacılar Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarih, 47 sayılı kararının 

incelenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Hacılar Belediye Meclisinin 08.07.2020 

tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.04.2021 tarih ve 

59 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karpuzsekisi Mahallesi 3202 ada 1, 2 parsel 

ve 3203 ada, 1, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda yapılmak istenen imar 

planları ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 

75. Maddesinde belirtilen ortak işbirliği kapsamında ve Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliğinin İmar Planlarına Dair Esaslar başlıklı 7. Bölümün 21. Maddesi uyarınca 

1/1000 ölçekli planlarının da Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından görüşülmesinin 

uygun olacağı kanaatine varıldığından, 

Hacılar Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarih, 47 sayılı kararının oy birliği ile 

kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon 

Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
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Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi Mahallesi 3202 ada 1, 2 parsel ve 

3203 ada, 1, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 

ve 1/1000 ölçekli imar planı yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi 

Mahallesi 3202 ada 1, 2 parsel ve 3203 ada, 1, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu 

alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 

01.04.2021 tarih ve 60 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi söz konusu taşınmazların 

bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

bulunmayan mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı alanda Mekânsal Planlar Yapım 



Yönetmeliği'nin 21. maddesinin 2. bendine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar 

planlarının birlikte yapılması talebinde bulunmaktadır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.03.2021 tarih, 87626012-504.597233 sayılı 

yazısına istinaden “Rezerv Yapı alanı” olarak belirlenen alanın sanayi alanı, ticaret alanı, 

ağaçlandırılacak alan, park alanı, kanal ve yol olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine 

varılmıştır. 

1/5000 ölçekli K34C08A ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli K34C08A3A, 

K34C08A3D ilave uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere 

uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin sanayi alanı, ticaret alanı, 

ağaçlandırılacak alan, park alanı, kanal ve yol olarak planlanmasının 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 Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı 

Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesi. 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve 

Projeler Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği hususunda hazırlanan 

02.04.2021 tarih ve 10 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve 

Projeler Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları 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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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler 

Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 

görüşülmesi. 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 

Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları 

Yönetmeliği hususunda hazırlanan 02.04.2021 tarih ve 11 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik 

ve Spor Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 

Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları 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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5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, Libya'nın 

Misurata Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında 

kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi 

amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) 

bendi gereğince, Libya’nın Misurata Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında 

kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kardeş şehir 

ilişkisi kurulması talebi hususunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 25.03.2021 

tarih ve 33 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) 

bendi gereğince, Libya’nın Misurata Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında 

kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kardeş şehir 

ilişkisi kurulması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, 

Azerbeycan'ın Şuşa Şehri ile Kayseri Şehri arasında sosyal, kültürel, 

ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması 

talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) 

bendi gereğince, Azerbeycan’ın Şuşa Şehri ile Kayseri Şehri arasında sosyal, kültürel, 

ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi hususunda 

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 30.03.2021 tarih ve 35 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) 

bendi gereğince, Azerbeycan’ın Şuşa Şehri ile Kayseri Şehri arasında sosyal, kültürel, 

ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması talebinin kabulüne oy 

birliği ile karar verildi. 
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Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Tomarza İlçesi, Yukarı Mahallesi, 

255 ada 130 parsel numaralı taşınmazın kullanımına ihtiyaç 

duyulmadığından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına olan tahsisinin 

kaldırılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 

Tomarza İlçesi, Yukarı Mahallesi, 255 ada 130 parsel numaralı taşınmazın kullanımına 

ihtiyaç duyulmadığından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına olan tahsisinin kaldırılması 



talebinin hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 25.03.2021 tarih ve 212 sayılı 

yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tomarza Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri 

Müdürlüğü’nün 02.03.2021 tarih, 322 sayılı yazıları ile mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olup, 

Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsisli, Tomarza İlçesi, Yukarı Mahallesi, 255 ada 130 

parsel numaralı, geçmişte İlçe Özel İdare binası olarak kullanılan taşınmazın, Tomarza 

İlçesinde bulunan Kamu Kurumlarının kullanması için bakım ve onarımının yapılarak, 

Tomarza Kaymakamlığına kullanımının devredilmesi istenilmiştir. 

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Tomarza İlçesi, Yukarı Mahallesi, 255 ada 130 parsel 

numaralı taşınmazın tahsisi mülga İl Özel İdaresinde iken, 6360 sayılı kanun gereğince 

oluşturulan devir tasfiye ve paylaşım komisyonu kararı ile bahse konu taşınmazın tahsisi 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına yapılmıştır. 

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Tomarza İlçesi, Yukarı Mahallesi, 255 ada 130 parsel 

numaralı taşınmazın kullanımına ihtiyaç duyulmadığından ve atıl vaziyette duran taşınmazın 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına olan tahsisinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e 

maddesi gereğince kaldırılması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının su altı ve su 

üstünde meydana gelebilecek vakalara müdahale edebilmesi amacıyla, 

1 adet tam donanımlı Arama -Kurtarma Aracı ve teknik malzemelerin 

alınması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 

Daire Başkanlığının su altı ve su üstünde meydana gelebilecek vakalara müdahale edebilmesi 

amacıyla, 1 adet tam donanımlı Arama -Kurtarma Aracı ve teknik malzemelerin alınması 

talebi hususunda İtfaiye Daire Başkanlığının 25.03.2021 tarih ve 132 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 

Başkanlığının su altı ve su üstünde meydana gelebilecek vakalara müdahale edebilmesi 

amacıyla, 1 adet tam donanımlı Arama-Kurtarma Aracı ve olaylara müdahale edilebilmesi 

için gerekli olan teknik ve diğer malzemelerin alınması talebinin kabulüne oy birliği ile karar 

verildi. 
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Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro 

İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak oluşturulan II ve 

III Sayılı Cetvellerin onaylanması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak oluşturulan 

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

Başkanlığının 30.03.2021 tarih ve 214 sayılı yazıları okundu. 

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

gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 

Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak oluşturulan 

II ve III Sayılı Cetvellerin ekteki şekliyle onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 
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5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 21. Maddesinin bir ve 

ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına göre oluşturulan 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasının onaylanması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye 

Kanunu’nun 21. Maddesinin bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına göre 

oluşturulan Kayseri Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasının onaylanması 

talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığının 30.03.2021 tarih ve 

213 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 

Kanunu’nun 21. Maddesinin bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına göre 

oluşturulan Kayseri Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasının onaylanması talebinin kabulüne 

oy birliği ile karar verildi. 
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Sahabiye Kentsel Dönüşüm Proje alanı içerisinde kalan Hacıkılınç 

Mahallesi, 11977 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda ihdas sonucu 

oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı hisselerin Ortak 

işbirliği protokolü kapsamında Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş.' ye 

devredilmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Proje alanı 

içerisinde kalan Hacıkılınç Mahallesi, 11977 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda ihdas sonucu 

oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı hisselerin Ortak işbirliği protokolü 

kapsamında Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş.’ ye devredilmesi talebi hususunda Kentsel 

Dönüşüm Daire Başkanlığının 30.03.2021 tarih ve 641 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yürütülen ve planlanan Kentsel Dönüşüm Projeleri ile ilgili olarak; 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 6. ve 8. maddeleri ve 5393 sayılı 

Belediye Kanunu'nun 73. maddelerinde belirtilen işlem ve uygulamaların, anılan bu Kanun 

hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesi uyarınca; 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu'na tabi olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi şirketi Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret 

A.Ş. ile ortak işbirliği protokolü, 14.05.2018 tarih ve 223 sayılı meclis kararı ile 

imzalanmıştır. 

Söz konusu protokol gereği Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi uygulama iş ve 

işlemleri belediye ve şirket tarafından ortak işbirliği ile yürütülmesi doğrultusunda; hak 

sahipleri ile yapılan uzlaşma sözleşmeleri ve tapu devir işlemleri Kayseri İmar ve İnşaat 

Ticaret A.Ş. şirketi adına yapılmıştır. Dönüşüm alanı içerisinde kalan imar uygulaması sonucu 

oluşan Hacıkılınç Mahallesi, 11977 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda ihdas sonucu oluşan 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı hissenin, bahse konu protokol gereği şirket adına 

devredilmesi gerekmektedir. 

5393 sayılı kanunun 18. maddesi gereğince, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Proje alanı 

içerisinde kalan Hacıkılınç Mahallesi, 11977 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda ihdas sonucu 

oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı hisselerin Ortak işbirliği protokolü 

kapsamında Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş.’ ye devredilmesi talebinin kabulüne oy 

çokluğu ile karar verildi. 
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Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi uygulama iş ve işlemlerinin 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. 

tarafından ortak işbirliği ile yürütülmesi kapsamında; sözleşmeden 

kaynaklı ödemenin tahsil edilmesi ve hak sahipliği sözleşmesi 

doğrultusunda taşınmazların devralınması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 

uygulama iş ve işlemlerinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret 

A.Ş. tarafından ortak işbirliği ile yürütülmesi kapsamında; sözleşmeden kaynaklı ödemenin 

tahsil edilmesi ve hak sahipliği sözleşmesi doğrultusunda taşınmazların 



devralınması talebi hususunda Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının 08.04.2021 tarih ve 

653 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yürütülen ve planlanan Kentsel Dönüşüm Projeleri ile ilgili olarak; 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 6. ve 8. maddeleri ve 5393 sayılı 

Belediye Kanunu'nun 73. maddelerinde belirtilen işlem ve uygulamaların, anılan bu Kanun 

hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesi uyarınca; 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu'na tabi olan Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. ile ortak işbirliği protokolü, 

13.02.2017 tarih ve 88 sayılı meclis kararı ile imzalanmıştır. 

Söz konusu protokol gereği Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi uygulama iş ve 

işlemlerinin belediye ve şirket tarafından ortak işbirliği ile yürütülmesi doğrultusunda; hak 

sahipleri ile yapılan uzlaşma sözleşmeleri ve tapu devir işlemleri Kayseri İmar ve 

İnşaat Ticaret A.Ş. şirketi adına yapılmıştır. 

1.Uygulama etap alanı içerisinde kalan Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına 

kayıtlı taşınmazlar karşılığında, Hak Sahibi Uzlaşma Sözleşmesi sonucu 1. uygulama 

etap sınırı içerisinde; 

C1 KUZEY blok 17. Kat Güneydoğu, Güneybatı, Kuzeydoğu cepheli 64 bağımsız 

bölüm numaralı 360,00 m² kat brüt alana sahip 6000,00 puanlı konut bağımsız bölümü, 

A1 blok 14. kat KuzeyDoğu cepheli 82 bağımsız bölüm numaralı 85,00 m² kat brüt 

alana sahip 1495,37 puanlı konut bağımsız bölümü, 

A1 blok 14. kat Kuzeybatı, Güneybatı cepheli 84 bağımsız bölüm numaralı 

126,00 m² kat brüt alana sahip 2368,80 puanlı konut bağımsız bölümü, 

A1 blok 16.kat Kuzeydoğu, Kuzeybatı cepheli 95 bağımsız bölüm numaralı 

126,00 m² kat brüt alana sahip 2343,60 puanlı konut bağımsız bölümü, 

A1 blok 16.kat Güneybatı, Kuzeybatı cepheli 96 bağımsız bölüm numaralı 

126,00 m² kat brüt alana sahip 2394,00 puanlı konut bağımsız bölümü, 

A2 blok 14. kat Güneydoğu, Güneybatı cepheli 79 bağımsız bölüm numaralı 215,00 

m² kat brüt alana sahip 4000,00 puanlı konut bağımsız bölümü, 

A3 blok 17. kat Kuzeybatı, Güneybatı cepheli 100 bağımsız bölüm numaralı 215,00 

m² kat brüt alana sahip 3875,00 puanlı konut bağımsız bölümü, 

A3 blok 17. kat Kuzeydoğu, Kuzeybatı cepheli 99 bağımsız bölüm numaralı 215,00 

m² kat brüt alana sahip 3875,00 puanlı konut bağımsız bölümü, 

A1 blok 17. kat Kuzeybatı, Güneybatı cepheli 100 bağımsız bölüm numaralı 215,00 

m² kat brüt alana sahip 3750,00 puanlı konut bağımsız bölümü, 

A1 blok 17. kat Kuzeydoğu, Kuzeybatı cepheli 99 bağımsız bölüm numaralı 215,00 

m² kat brüt alana sahip 3750,00 puanlı konut bağımsız bölümü, 

A2 blok 14. kat Kuzeydoğu, Güneydoğu cepheli 80 bağımsız bölüm numaralı 215,00 

m² kat brüt alana sahip 3750,00 puanlı konut bağımsız bölümü, 

A2 blok 15. kat Kuzeydoğu, Güneydoğu cepheli 84 bağımsız bölüm numaralı 167,00 

m² kat brüt alana sahip 3000,00 puanlı konut bağımsız bölümü 

A1 blok 1. kat Kuzeydoğu, Güneydoğu cepheli 3 bağımsız bölüm numaralı 154,00 m² 

kat brüt alana sahip 2250,00 puanlı konut bağımsız bölümü, 

aldıktan sonra, fazla olan 23,16 konut puanı karşılığında 1585,57 

TL (Binbeşyüzseksenbeşliraelliyedikuruş) Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. den 

Kayseri Büyükşehir Belediyesine ödenecektir. 5393 sayılı kanunun 18. maddesi 

gereğince, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi uygulama iş ve işlemleri Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi ve Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. tarafından ortak işbirliği ile yürütülmesi 

kapsamında; sözleşmeden kaynaklı ödemenin tahsil edilmesi ve hak sahipliği sözleşmesi 

doğrultusunda taşınmazların devralınması talebinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
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Kayseri İli Küçükbaş Hayvancılığı Destekleme Projesi kapsamında 

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi arasında ortak iş birliği protokolü imzalamak üzere Kayseri 

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya 

görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Kayseri İli Küçükbaş Hayvancılığı 

Destekleme Projesi kapsamında Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi arasında ortak iş birliği protokolü imzalamak üzere Kayseri 

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki 

verilmesi talebi hususunda Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının 08.04.2021 tarih ve 

56 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İli kırsalında yaşayan halkımızın 

büyük çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Küçük baş hayvancılığa 

elverişli olan meralarımızın fazla olduğu mahallelerimizde koyun yetiştiriciliği konusunda 

geçmişten gelen bilgi birikimi, tecrübe ve fiziki alt yapı bulunmaktadır. Ancak meralarda 

yeterli koyun varlığı yoktur. İlimizde bulunan bu potansiyeli harekete geçirerek bölgemize 

adapte olan verimli ve damızlık nitelikli koyun ırklarını yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan 

küçükbaş hayvancılığı geliştirme projesi ile meralardaki koyun varlığının artırılması ve kırsal 

ekonomiye önemli katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

Proje kapsamında dişi toklu, damızlık koyun ve koç dağıtımı planlanmaktadır. 

Küçükbaş hayvanların öncelikle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ( TİGEM )’ den ve/veya 

Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden alınması, hayvan bedellerinin 

ilgili kurumun banka hesap numarasına avans olarak yatırılması, Bu kurumlardan temin 

edilememesi halinde piyasadan temin edilmesi, nakliye ve hayvan sigorta bedellerinin nakliye 

şirketi ve sigorta şirketine gerekmesi halinde avans olarak ödenmesi, 

Projeden faydalanacak ailelerin tespiti ve çiftçi katkısının proje ve protokolde 

belirlenen usul ve esaslar dahilinde ayni (dişi toklu veya koyun, koç) olarak yıllara sari 

alınması, her yıl alınan küçükbaşların proje kapsamında belirlenecek diğer çiftçilere 

dağıtılması öngörülmektedir. 

6360 Sayılı Kanunun 7. Maddesi kapsamında hazırlanan İlimizde Küçükbaş 

Hayvancılığı Destekleme Projesinin 5393 sayılı Belediye kanunun 75. Maddesi kapsamında 

değerlendirilerek Kayser İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

arasında ortak 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 ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. 'nin 23.03.2021 tarihinde yaptığı 

Olağan Genel Kurul toplantısında, sermaye artırmasından dolayı, 

sermaye artışına katılınıp katılınmayacağı talebi. 

 

 



Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. 'nin 

23.03.2021 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında, sermaye artırmasından dolayı, 

sermaye artışına katılınıp katılınmayacağı talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire 

Başkanlığının 08.04.2021 tarih ve 227 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ. 'nin 

23.03.2021 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında öz kaynaklardan artış 

yaparak sermayesini 144.144.000,00 TL 'den 288.288.000,00 TL 'ye çıkarmıştır. 

Olağan Genel Kurul tarafından artırılan sermayeden dolayı, sermaye artırma kararına 

katılınmasına oy birliği ile karar verildi. 
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Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. 'nin 23.03.2021 tarihinde yaptığı 

Olağan Genel Kurul toplantısında, sermaye artırmasından dolayı, 

sermaye artışına katılınıp katılınmayacağı talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir 

Belediyesine ait Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi 11531 ada 4 parsel üzerinde bulunan 

Etno Spor ve Okçuluk Merkezinin, Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret 

(Spor) A.Ş. ye tahsis edilmesi talebi hususunda İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığının 

08.04.2021 tarih ve 228 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine 

ait olan Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi 11531 ada 4 parsel üzerinde bulunan Etno Spor 

ve Okçuluk Merkezinin Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret (Spor) A.Ş. 

ye tahsis edilmesi düşünülmektedir. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine istinaden, Mülkiyeti 

Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi 11531 ada 4 parsel 

üzerinde bulunan Etno Spor ve Okçuluk Merkezinin, Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat 

Sanayi ve Ticaret (Spor) A.Ş. ye 10 yıllığına yıllık 1.000,00 TL bedelle tahsis 

edilmesi yönünde, Meclis üyeleri Menderes YILDIRIM, Muammer KILIÇ ve Hacı 

ÇEVİKEL 'in verdikleri yazılı önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı Kırsal Kalkınmanın 

Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında "Tomarza Kabak 

Çekirdeği Kavurma-Tuzlama-Paketleme Tesisi" projesinde Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi adına temsile, ilzama ve proje belgelerini 

imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin 

BEYHAN'ın yetkili kılınması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı 

Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında “Tomarza Kabak 

Çekirdeği Kavurma-Tuzlama-Paketleme Tesisi” projesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

adına temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel 



Sekreteri Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire 

Başkanlığının 09.04.2021 tarih ve 16 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı 

Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında “Tomarza İlçesi Kabak 

Üreticileri Birliği” tarafından sunulan ve Kalkınma Ajansı tarafından kabul gören 

TR72/16/KSA/0045 referans numaralı “Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama-

Paketleme Tesisi” projesi kapsamında “200.000 TL” lik eş finansman sağlanması ve Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi adına temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebinin 

kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı Kırsal Kalkınmanın 

Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında "ORAN ile Yöresel 

Üretim" projesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına temsile, 

ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN'ın yetkili kılınması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı 

Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında “ORAN ile Yöresel 

Üretim” projesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına temsile, ilzama ve proje belgelerini 

imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN’ın yetkili 

kılınması talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 09.04.2021 tarih ve 13 sayılı 

yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı 

Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında “Akkışla Belediye 

Başkanlığı” tarafından sunulan ve Kalkınma Ajansı tarafından kabul gören 

TR72/16/KSA/0092 referans numaralı “ORAN ile Yöresel Üretim” projesi 

kapsamında “143.339,59 TL” lik eş finansman sağlanması ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

adına temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreteri Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı Kırsal Kalkınmanın 

Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında "Kayseri'nin Akıllı 

Tarım Uygulamaları" projesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına 

temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN'ın yetkili kılınması 

talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı 

Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında “Kayseri'nin Akıllı 

Tarım Uygulamaları” projesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına temsile, ilzama ve 

proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin 



BEYHAN’ın yetkili kılınması talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire 

Başkanlığının 09.04.2021 tarih ve 17 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;  Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı 

Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında “Kayseri İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü” tarafından sunulan ve Kalkınma Ajansı tarafından kabul gören 

TR72/16/KSA/0073 referans numaralı “Kayseri'nin Akıllı Tarım Uygulamaları” projesi 

kapsamında “123.395,94 TL” lik eş finansman sağlanması ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

adına temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreteri Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı Kırsal Kalkınmanın 

Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında "Özvatan Sulama 

Alanı için Akıllı Sayaç" projesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

adına temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN'ın yetkili 

kılınması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı 

Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında “Özvatan Sulama 

Alanı için Akıllı Sayaç” projesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına temsile, ilzama ve 

proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin 

BEYHAN’ın yetkili kılınması talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire 

Başkanlığının 09.04.2021 tarih ve 15 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı 

Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında “Özvatan Belediye 

Başkanlığı” tarafından sunulan ve Kalkınma Ajansı tarafından kabul gören 

TR72/16/KSA/0040 referans numaralı “Özvatan Sulama Alanı için Akıllı Sayaç” projesi 

kapsamında “125.000 TL” lik eş finansman sağlanması ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

adına temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreteri Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı Kırsal Kalkınmanın 

Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında "Zenginleştirilen 

Bitki Çeşitliliğiyle Arıcılığın ve Yenilikçi Arı Ürünlerinin 

Yaygınlaştırılması" projesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına 

temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN'ın yetkili kılınması 

talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı 

Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında “Zenginleştirilen Bitki 

Çeşitliliğiyle Arıcılığın ve Yenilikçi Arı Ürünlerinin Yaygınlaştırılması” projesinde Kayseri 



Büyükşehir Belediyesi adına temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması 

talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 09.04.2021 tarih ve 14 sayılı yazıları 

okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı 

Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında “Özvatan İlçe Tarım 

ve Orman Müdürlüğü” tarafından sunulan ve Kalkınma Ajansı tarafından kabul gören 

TR72/16/KSA/0075 referans numaralı “Zenginleştirilen Bitki Çeşitliliğiyle Arıcılığın ve 

Yenilikçi Arı Ürünlerinin Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında “170.261,43 TL” lik eş 

finansman sağlanması ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına temsile, ilzama ve proje 

belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin BEYHAN’ın 

yetkili kılınması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

 

 

Top Tarihi  

Karar No       

Konusu     

: 

: 

: 

12.04.2021 

156 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilçe 

belediyelerinden; Kocasinan Belediyesine 38 AF 389 plakalı aracın ve 

Yeşilhisar Belediyesine tahsis edilen 38 VH 168 plakalı aracın 

tahsisinin iptal edilerek, 38 VH 795 plakalı aracın tahsis edilmesi 

talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları 

içerisinde bulunan ilçe belediyelerinden; Kocasinan Belediyesine 38 AF 389 plakalı aracın ve 

Yeşilhisar Belediyesine tahsis edilen 38 VH 168 plakalı aracın tahsisinin iptal edilerek, 38 

VH 795 plakalı aracın tahsis edilmesi talebi hususunda Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire 

Başkanlığının 09.04.2021 tarih ve 95 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları 

içerisinde bulunan ilçe belediyelerinden; Kocasinan Belediyesine 38 AF 389 plakalı aracın ve 

Yeşilhisar Belediyesine tahsis edilen 38 VH 168 plakalı aracın tahsisinin iptal edilerek, 38 

VH 795 plakalı aracın her türlü bakım, onarım ve yakıt giderleri, hasar giderleri, zorunlu mali 

sorumluluk sigortası, karayolları fenni muayenesi, egzoz emisyon ölçüm vb. her türlü kanuni 

ve hukuki giderleri ve Karayolları Trafik Kanunundan doğan her türlü sorumlulukta ilçe 

belediyesine ait olmak üzere talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Melikgazi İlçesi, Hacı Mansur 

Mahallesi 329 ada, 56 parselde bulunan yapının ihale ile 20 yılı 

geçmemek üzere kiraya verilmesi hususunda Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, 

Melikgazi İlçesi, Hacı Mansur Mahallesi 329 ada, 56 parselde bulunan yapının ihale ile 20 

yılı geçmemek üzere kiraya verilmesi hususunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne 

yetki verilmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 09.04.2021 tarih ve 

178 sayılı yazıları okundu. 



Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, 

Melikgazi İlçesi, Hacı Mansur Mahallesi 329 ada, 56 parselde bulunan kayıtlı kentsel sit 

alanındaki yapının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesine göre Turizm teşvik 

belgeli isteklilere Turistik Tesis maksatlı 20 yılı geçmemek şartıyla ve Devlet İhale Kanununa 

ön görülen bir yöntemle Yap-İşlet-Devret modeli ile 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine 

göre kiraya verilmesi hususunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki 

verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Melikgazi İlçesi Esentepe Mahallesi 12697 ada 1 parselde yer alan 

"Sporcu Kamp Eğitim Merkezi" binasına ek oarak "Güreş Eğitim 

Merkezi" binasının Gençlik Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü tarafından yaptırılmasıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye 

Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya Genel Sekreter Hüseyin 

BEYHAN 'a yetki verilmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi Esentepe Mahallesi 

12697 ada 1 parselde yer alan “Sporcu Kamp Eğitim Merkezi” binasına ek oarak “Güreş 

Eğitim Merkezi” binasının Gençlik Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

tarafından yaptırılmasıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

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 12.04.2021 tarih ve 

13 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi Esentepe Mahallesi 12697 

ada 1 parselde yer alan “Sporcu Kamp Eğitim Merkezi” binasına ek “Güreş Eğitim Merkezi” 

binasının Gençlik Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 

yaptırılmasıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 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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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 

Katı Atık ve Depolama Tesisi olarak kullanılmak amacıyla Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilen Kocasinan İlçesi, 

Boğazköprü Mahallesi, 147 ada, 34 parsel numaralı 415.346,42 m² 

yüzölçümlü taşınmazın 1.820,16 m² kısmının Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi adına olan tahsisinin kaldırılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli 

Emlak Müdürlüğü tarafından Katı Atık ve Depolama Tesisi olarak kullanılmak amacıyla 



Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilen Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi, 

147 ada, 34 parsel numaralı 415.346,42 m² yüzölçümlü taşınmazın 1.820,16 m² kısmının 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına olan tahsisinin kaldırılması talebi hususunda İmar ve 

Şehircilik Daire Başkanlığının 12.04.2021 tarih ve 254 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli 

Emlak Müdürlüğü'nün 05.03.2021 tarih, 435976 sayılı yazıları ile Kayseri İli Kocasinan 

İlçesi, Boğazköprü Mahallesinde bulunan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına tahsis 

edilen 147 ada, 34 parsel numaralı ve 415.346,42 m² yüzölçümlü taşınmazın 1.820,16 m² 

kısmının Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına olan tahsisinin kaldırılması talep edilmiştir. 

Konu ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın 08.04.2021 tarih, 71 

sayılı yazıları ile Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsisli mezkur taşınmazdaki tahsis terkini 

talep edilen ve köşe koordinatları verilen 1.820,16 m²'lik kısmının Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi adına olan tahsisinin kaldırılmasının gerektiği bildirilmiştir. 

Katı Atık ve Depolama Tesisi olarak kullanılmak amacıyla Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi adına tahsis edilen Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi, 147 ada, 34 parsel 

numaralı ve 415.346,42 m² yüzölçümlü taşınmazın 1.820,16 m² kısmının Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi adına olan tahsisinin kaldırılması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Meclisin Komisyonlara Havale Edilen Gündem Maddeleri. 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde Belediyemizin 2020 Mali Yılına ait, Hesap, İş ve 

İşlemlerinin Denetimi hususunda hazırlanan, Denetim Komisyon Raporu 

hakkında meclis bilgilendirilmiştir. 

Meclis gündeminin 27 ve 42. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oy birliği ile, 

Meclis gündeminin 26, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62 ve 63. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi. 


