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Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 6059 ada, 1 parsel ve 3214 

ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar 

plan tadilatı yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Germir 

Mahallesi, 6059 ada, 1 parsel ve 3214 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 

nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.11.2020 tarih ve 176 

numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesinde 

mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 6059 ada 1 parsel ve mülkiyeti Melikgazi Belediyesine 

ait olan 3214 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu belediye hizmet alanı ile park 

alanı olarak planlı yerde bölgenin ihtiyacı doğrultusunda sağlık tesisi, ticaret alanı ve park 

alanı planlanması talep edilmektedir. 

1/5000 ölçekli nazım imar planında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 24.11.2020 

tarih, 24724 sayılı yazısında belirtilen uygun görüş doğrultusunda 6059 ada, 1 parselin kuzey 

kısmı sağlık alanı, otopark alanı ve park alanı, 3214 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın güneyi 

ticaret alanı olarak planlanmıştır. 

1/5000 ölçekli K35D01B ve K35D02A nazım imar planı paftalarında plan müellifi 

tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin sağlık 

alanı, park alanı, otopark alanı ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-38575377 

plan işlem numaralı) imar plan tadilatı 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 Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 263, 268 ve 269 sayılı 

kararlarının incelenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 

02.11.2020 tarih, 263, 268 ve 269 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 

01.12.2020 tarih ve 179 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.11.2020 

tarihli kararlarından; 

263 sayılı kararı ile; Kıranardı Mahallesi, 11910 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın 

bulunduğu imar adasında, Kıranardı Belediyesi döneminde yapılan ifraz çalışmaları ile 

revizyon imar planı yapımı sonucu ortaya çıkan farklılıkların giderilmesi amacıyla imar adası 

sınırlarının daha önce yapılan ifraz çalışmasına uygun olarak yeniden düzenlenmesi talebi, 

1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak (UİP-38805851 plan 

işlem numaralı) yapılmak istenen değişikliğin 20 metre genişliğindeki yolu daralttığı 

anlaşıldığından, talebin 20 metre genişliğindeki yola cepheli kısımda herhangi bir değişiklik 

yapılmaması şartı ile oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 

268 sayılı kararı ile; Becen Mahallesi, 5502 ada, 2 ve 5 parsel numaralı taşınmazların 

bulunduğu imar adasındaki 10 metre genişliğindeki ön bahçe çekme mesafelerinin 5 metre 

olarak planlanması hususundaki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi, 



1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-38185387 plan işlem 

numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 263 sayılı kararının yukarıda 

açıklandığı şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün, 268 sayılı kararının oy birliği ile 

kabulünün, 269 sayılı kararının ise çalışmalar devam ettiğinden bir sonraki toplantıda yeniden 

değerlendirilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve 

Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Kocasinan İlçesi, Şeker 

Mahallesi, 10663 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 

imar planı değişikliği yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir 

Belediyesine ait Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 10663 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 

bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.11.2020 

tarih ve 177 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

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

planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında özel eğitim tesisi alanı olarak planlıdır. 

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait söz konusu alanda bölgenin ihtiyaçları 

doğrultusunda yeni bir düzenleme talep edilmektedir. 

Söz konusu talebin bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda daha sonra değerlendirilmesi 

gerektiği kanaatine varıldığından, talebin oy birliği ile gündemden düşürülmesinin uygun 

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

karar verildi. 
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Kocasinan Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 128, 129 ve 130 sayılı 

kararlarının incelenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 

02.11.2020 tarih, 128, 129 ve 130 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 

24.11.2020 tarih ve 178 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.11.2020 

tarihli kararlarından; 

128 sayılı kararı ile; Mithatpaşa Mahallesi, 6709 ada 78, 94 ve 116 parsel numaralı 

taşınmazların bulunduğu Açık Spor Tesis Alanı, Rekreasyon Alanı, Otopark Alanı ve Yol 

olarak planlı alanda, mülkiyeti Mülhak El-Hac Nasrullahzade Mehmed Bin Nasrullah Vakfına 

ait 6709 ada 78 ve 116 parsel numaralı taşınmazlarda ve mülkiyeti şahıslara ait 6709 ada 94 

parsel numaralı taşınmazda mülkiyetten ve imar uygulamalarından kaynaklı sorunların 

giderilmesi amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün de olumlu görüşüne istinaden, alanın 

Ticaret Alanı, Özel Spor Tesisi Alanı, Özel Sosyal Tesis Alanı ve Yol olarak planlanması 

yönündeki (UİP-38497815 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği talebinin, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2019 tarih, 184 sayılı 



kararına istinaden onanan 1/50.000 ölçekli Kayseri İl Bütünü Çevre Düzeni, 1/25.000 ve 

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

uygun olacağı, 

129 sayılı kararı ile; Cırkalan Mahallesinde, Mimarsinan Kavşağı ile ''Mazakaland'' 

tema park alanının arasında bulunan alanda, sağlıklı, düzenli ve modern yapılaşmanın 

sağlanması amacıyla, mahkeme kararlarında belirtilen iptal gerekçeleri doğrultusunda alanın 

sosyal donatı alanları ile birlikte Konut Alanı olarak planlanması, ayrıca alan içerisinde 

bulunan 6295 ada 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 30, 31 ve 32 parsel numaralı taşınmazlar ile 3574 

ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda fiili olarak ticari işletmelerin yer 

alması nedeniyle mevcut durumun korunması amacıyla alanın Ticaret Alanı olarak 

planlanması yönündeki (UİP-38618241 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değişikliği talebinin, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2019 tarih, 185 

sayılı ve 13.07.2020 tarih, 106 sayılı kararlarına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar 

planına uygun olarak hazırlandığından, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

130 sayılı kararı ile; Osmangazi Mahallesi, 9124 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ve 

çevresindeki konut alanı olarak planlı alanda, imar adaları ile kadastro adaları arasında 

uyuşmazlık olduğundan, imar adalarının tescilli parsellere göre yeniden düzenlenmesi 

yönündeki (UİP-38467251 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, oy birliği 

ile kabulünün uygun olacağı, 

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 128, 129 ve 130 sayılı kararlarının 

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

Raporunun, 128 ve 129 sayılı kararlarının kabulüne oy çokluğu ile, 130 

sayılı kararının kabulüne ise oy birliği ile karar verildi. 
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Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi 32 ada 3 parsel numaralı taşınmazın 

bulunduğu alanda Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 

tarih 231 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar 

planı, Kayseri 2. idare mahkemesinin 2017/1568 esas ve 2019/452 

kararı ile iptal edildiğinden, söz konusu alana yeni nazım imar planı 

yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi 32 ada 3 

parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 

12.05.2017 tarih 231 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 

Kayseri 2. idare mahkemesinin 2017/1568 esas ve 2019/452 kararı ile iptal edildiğinden, söz 

konusu alana yeni nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 19.11.2020 tarih ve 

171 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesinde 32 ada, 3 

parsel numaralı taşınmaz ve civarında Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 

tarih 231 sayılı kararı ile onaylanan planlar Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2017/1568 esas ve 

2019/452 karar sayılı ilam ile iptal edilmiş olup, dini tesis alanı ve konut alanı olarak planlı 

iken 3194 Sayılı Kanunun 18. maddesinde belirtilen arsa-arazi düzenleme esaslarının 

uygulanabileceği şekilde konut alanı ve dini tesis alanı olarak düzenlenerek tekrar 

planlanması talep edilmektedir. 



1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere 

uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan dini tesis alanı ve konut alanı olarak 

planlı yerlerin düzenlenerek dini tesis alanı ve konut 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     

: 

: 

: 

14.12.2020 

343 

Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih, 40 sayılı kararının 

incelenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.10.2020 

tarih, 40 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 19.11.2020 tarih ve 

172 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pınarbaşı İlçesi, Karahacılı Mahallesi 328 

ada, 5 parsel ve 126 ada 48, 49, 50 numaralı taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planında enerji depolama ve üretim alanı olarak planlı, çevresi ise plansız 

bulunmakta iken E:0.15, Yençok: 9,50 metre yapılaşma şartlarına sahip ''Yanıcı Parlayıcı ve 

Patlayıcı Maddeler Üretim ve Depo Alanı'' ile ''Yanıcı Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler Üretim 

ve Patlayıcı Maddeler Üretim Koruma Kuşağı Alanı" olarak planlanması talebi, Kayseri 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 13.07.2020 tarih, 111 sayılı kararına istinaden onanan 

1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, müracaat 

tarihinin 15.09.2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İmar Planı 

Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmeliğin yayın tarihinden önce 

olduğundan yine aynı yönetmeliğin geçici 1. maddesi gereğince, 

Pınarbaşı Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih, 40 sayılı kararının oy birliği ile 

kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon 

Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Pınarbaşı Belediyesinin, Aşağıkaragöz Mahallesi, 128 ada 48 parsel 

numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması 

talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Pınarbaşı Belediyesinin, Aşağıkaragöz 

Mahallesi, 128 ada 48 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı 

yapılması talebi hususunda hazırlanan 19.11.2020 tarih ve 173 numaralı İmar ve Bayındırlık 

Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pınarbaşı İlçesi, Aşağıkaragöz Mahallesi 

128 ada, 48 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 19.04.1990 tarihinde 

onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak 

planlıdır. Alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmamakta olup, alt ölçek ve üst ölçek 

plan hiyerarşisini sağlamak için uygulama imar planına uygun olacak şekilde akaryakıt ve 

servis istasyonu alanı planlanması talep edilmektedir. 



1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere 

uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına 

uygun olarak akaryakıt alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği 

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

Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Akkışla Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 21 sayılı kararının 

incelenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Akkışla Belediye Meclisinin 02.11.2020 

tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 19.11.2020 tarih ve 

174 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akkışla İlçesi, Şen Mahallesi 150 ada, 67 

parsel ve civarı konut alanı, 5 metrelik yol, park alanı, çocuk bahçesi ve oyun alanı olarak 

planlı iken fiili kullanımlar dikkate alınarak, konut alanlarında herhangi bir yoğunluk artışı 

olmadan, 7 metre genişliğinde yol, park alanı, çocuk bahçesi ve oyun alanı olarak 

düzenlenerek tekrar planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 

gerektirmediğinden, 

Akkışla Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 21 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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Bünyan Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 54 ve 55 sayılı 

kararlarının incelenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Bünyan Belediye Meclisinin 02.11.2020 

tarih, 54 ve 55 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 19.11.2020 tarih ve 

175 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan Belediye Meclisinin 02.11.2020 

tarihli kararlarından; 

54 sayılı kararı ile; Fatih Mahallesi 367 ada, 290, 292 ve 293 parsel numaralı 

taşınmazların bulunduğu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamakta olup, 

E:0.75, Yençok: 10,50 metre yapılaşma şartlarına sahip ticaret alanı, ayrık nizam 2 katlı 

TAKS: 0.25, KAKS: 0.50 yapılaşma koşullarına sahip konut alanı, otopark alanı, park alanı 

ve yol olarak planlanması talebi, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin, 11.11.2019 tarih, 

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

hazırlandığından, müracaat tarihinin 15.09.2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmeliğin yayın 

tarihinden önce olduğundan yine aynı yönetmeliğin geçici 1. maddesi gereğince talebin oy 

birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

55 sayılı kararı ile; Köprübaşı Mahallesi 117 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz ve civarı 

20 metre yol planlı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan alanlardan oluşmakta 



olup, 18.06.2007 tarih, 26 ruhsat numaralı Kayseri İl Özel İdaresi tarafından verilen iş yeri 

açma ruhsatı bulunan akaryakıt ve servis istasyonun yapılaşma şartlarının E:0.30 Yençok: 7.5 

metre olacak şekilde planlanması, ayrıca E:1.00 Yençok:10.50 metre ticaret alanı, E:0.50 

Yençok:10.50 tarımsal depolama alanı 30 metre ve 10 metre yol planlanması talebi, Kayseri 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12.11.2018 tarih, 407 sayılı kararına istinaden onanan 

1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, müracaat tarihinin 

15.09.2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İmar Planı Değişikliğine Dair 

Değer Artış Payı Hakkında Yönetmeliğin yayın tarihinden önce olduğundan yine aynı 

yönetmeliğin geçici 1. maddesi gereğince talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

Bünyan Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih, 54 ve 55 sayılı kararlarının oy birliği 

ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun 

kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Felahiye İlçesi, Kale Mahallesi'nde bulunan Rendsburg Caddesi 

isminin Yavuz Sultan Selim Caddesi olarak değiştirilmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Felahiye İlçesi, Kale Mahallesi'nde 

bulunan Rendsburg Caddesi isminin Yavuz Sultan Selim Caddesi olarak değiştirilmesi talebi 

hususunda hazırlanan 09.12.2020 tarih ve 57 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Felahiye İlçesi, Kale Mahallesi'nde bulunan 

Rendsburg Caddesi isminin Yavuz Sultan Selim Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin oy 

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

Komisyon Raporunun, Meclis Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ'ın sözlü önerisi 

ile Rendsburg isminin daha sonra çalışma yapılarak değerlendirilmesi hususunun 

eklenerek kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Felahiye İlçesi, Büyüktoraman İstiklal Mahallesi'nde bulunan 839. 

Sokak isminin Berk Sokak olarak değiştirilmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Felahiye İlçesi, Büyüktoraman İstiklal 

Mahallesi'nde bulunan 839. Sokak isminin Berk Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda 

hazırlanan 09.12.2020 tarih ve 58 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon 

Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Felahiye İlçesi, Büyüktoraman İstiklal 

Mahallesi'nde bulunan 839. Sokak isminin Berk Sokak olarak değiştirilmesi talebinin 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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Prof. Dr. Harun GÜNGÖR isminin uygun görülecek cadde veya 

sokağa verilmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Prof. Dr. Harun GÜNGÖR isminin 

uygun görülecek cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan 09.12.2020 tarih ve 

59 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Prof. Dr. Harun GÜNGÖR isminin 

Belediyemizce yeni açılacak cadde veya sokaklardan birinde değerlendirilmesinin 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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M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU isminin uygun görülecek cadde veya 

bulvara verilmesi talebi. 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU isminin 

uygun görülecek cadde veya bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan 09.12.2020 tarih 

ve 61 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU isminin 

uygun görülecek cadde veya bulvara verilmesi talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden bir 

sonraki toplantıda yeniden değerlendirilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı 

yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun, Hasan Nuri 

KUŞ'un sözlü önerisi ile M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU isminin Belediyemizce yeni açılacak 

cadde veya bulvarda değerlendirilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 21. Maddesinin ikinci 

fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri 

Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun 

olarak oluşturulan II Sayılı Cetvelin onaylanması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye 

Kanunu’nun 21. Maddesinin ikinci fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare 

Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 

oluşturulan II Sayılı Cetvelin onaylanması talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire 

Başkanlığının 02.12.2020 tarih ve 886 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye 

Kanunu’nun 21. Maddesinin ikinci fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare 

Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 

oluşturulan II Sayılı Cetvelin ekteki şekliyle onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 
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Kadir Has Stadyumunun kiralanması için Gençlik ve Spor Bakanlığı 

ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ'a 

veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Kadir Has Stadyumunun kiralanması için 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak 

üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’a veya 

görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire 

Başkanlığının 04.12.2020 tarih ve 593 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 

”Belediyenin görev ve sorumlulukları, başlıklı 14. maddesi “Belediye, mahallî müşterek 

nitelikte olmak şartıyla; … b)… Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor 

malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği 

sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün 

başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere 

belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” hükmü doğrultusunda Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi görev alanı içerisinde ikamet etmekte olan başta ev hanımları, emekliler, 

öğrenciler ve fiziksel ve zihinsel engelliler olmak üzere tüm halkımıza bilinçli spor yapma 

alışkanlığı kazandırarak, toplumda aktif hale gelmeleri ve sağlıklı yaşam sürmelerine 

yardımcı olmak, her türlü beden eğitimi ve spor hizmetlerinin yerine getirilmesi, spor 

faaliyetlerinin, spor okullarının ve her türlü organizasyonlarının yürütülmesi, her türlü amatör 

spor branşlarına destek verilmesi, amatör sporun gelişmesine yardımcı olunması, toplumun 

tüm kesimlerine sporun sevdirilmesi için organizasyonlar düzenlenmesi amacıyla kiralanan 

mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Kadir Has Stadyumunun kira süresi 13.01.2021 

tarihinde sona erecektir. 

Kira süresi 13.01.2021 tarihinde sona erecek olan Kadir Has Stadyumunun yeniden 

kiralanması için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında 

protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 

BÜYÜKKILIÇ’a veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği 

ile karar verildi. 
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Tacettin Veli Mh. İnönü Blv. Kayseri Lisesi A Blok No:72 

Melikgazi/Kayseri adresinde bulunan sosyal tesisin Kayseri Turizm 

Eğitim Kültür Ticaret (KAYTUR) A.Ş.'ye tahsis edilmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Tacettin Veli Mh. İnönü Blv. Kayseri 

Lisesi A Blok No:72 Melikgazi/Kayseri adresinde bulunan sosyal tesisin Kayseri Turizm 

Eğitim Kültür Ticaret (KAYTUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi hususunda İşletmeler ve 

İştirakler Daire Başkanlığının 02.12.2020 tarih ve 590 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu'nun 26. Maddesine istinaden, Tacettin Veli Mh. İnönü Blv. Kayseri Lisesi A Blok 

No:72 Melikgazi/Kayseri adresinde bulunan sosyal tesisin Kayseri Turizm Eğitim Kültür 



Ticaret (KAYTUR) A.Ş.’ye 5 yıllığına 1.000,00 TL bedelle tahsis edilmesi yönünde, Meclis 

Üyeleri Fatih TANŞU ve Tufan NAYMAN'ın verdikleri yazılı önergenin kabulüne oy birliği 

ile karar verildi. 
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Kayseri sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilerin EBA 

ders içeriklerine erişebilmelerini sağlamak için tablet bilgisayar temin 

edilerek öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılması amacıyla Milli Eğitim 

Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol 

imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 

BÜYÜKKILIÇ'a yetki verilmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Kayseri sınırları içerisinde yaşayan 

ihtiyaç sahibi öğrencilerin EBA ders içeriklerine erişebilmelerini sağlamak için tablet 

bilgisayar temin edilerek öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılması amacıyla Milli Eğitim 

Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri 

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ'a yetki verilmesi talebi hususunda 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 04.12.2020 tarih ve 19 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. 

maddesi gereğince, Kayseri sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilerin EBA ders 

içeriklerine erişebilmelerini sağlamak için tablet bilgisayar temin edilerek öğrencilere ücretsiz 

olarak dağıtılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 

BÜYÜKKILIÇ'a yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe 

ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince birimlerin 

harcama kalemlerinden 200.000.000,00 TL'nin ekleme ve tenzil 

yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. 

maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi 

gereğince birimlerin harcama kalemlerinden 200.000.000,00 TL’nin ekleme ve tenzil 

yapılması talebi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 10.12.2020 tarih ve 20 sayılı 

yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. 

maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi 

gereğince, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı 7.1.9.05 Özel Teşebbüslere harcama 

kalemine ekli listede belirtilen birimlerin harcama kalemlerinden 200.000.000,00 TL’nin 

ekleme ve tenzil yapılması talebinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
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Pınarbaşı Belediyesine 3.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Pınarbaşı Belediyesine 3.000.000,00 TL 

ek bütçe verilmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 10.12.2020 tarih ve 

19 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pınarbaşı Belediyesi 2020 yılı kesinleşmiş 

bütçesi 30.000.000,00 TL ve 15.11.2020 tarihi itibariyle gerçekleşen harcaması 29.445.155,55 

TL olup, 3.000.000,00 TL ek bütçe verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Boğazlıyan Belediye Başkanlığı'na, alt yapı ve üst yapı çalışmalarında 

kullanılmak üzere 1 adet paletli kepçe ve 2 adet damperli kamyon 

tahsis edilmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Boğazlıyan Belediye Başkanlığı’na, alt 

yapı ve üst yapı çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet paletli kepçe ve 2 adet damperli 

kamyon tahsis edilmesi talebi hususunda Fen İşleri Daire Başkanlığının 14.12.2020 tarih ve 

1508 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. 

maddesinin (a) fıkrası gereğince, Boğazlıyan Belediye Başkanlığı’na, alt yapı ve üst yapı 

çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet paletli kepçe ve 2 adet damperli kamyon tahsis 

edilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret (KAY-TUR) A.Ş.'nin 

Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini 

tamamlamasından dolayı, sermaye tamamlama kararına katılınıp 

katılınmayacağı, katılınacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi 

talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret 

(KAY-TUR) A.Ş.’nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini 

tamamlamasından dolayı, sermaye tamamlama kararına katılınıp katılınmayacağı, 

katılınacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler 

Daire Başkanlığının 11.12.2020 tarih ve 601 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. 

maddesi gereği, Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret (KAY-TUR) A.Ş. 11.12.2020 tarihinde 

yaptığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, eksilen öz kaynak toplamının kanuni yedek 

akçelerle birlikte şirket sermayesinin en az yarısına denk gelecek şekilde düzenleme 

yapılarak, 6.000.000,00 TL’si en büyük hissedar tarafından tamamlanacaktır hükmüne göre 

şirket sermayesini 6.000.000,00 TL tamamlama kararı almıştır. Olağanüstü Genel Kurul 

tarafından tamamlanan sermayeden dolayı, sermaye tamamlama kararına katılınmasına 

ve payımıza tekabül eden 6.000.000,00 TL'nin ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 
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Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik 

Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Olağanüstü Genel 

Kurul toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı rüçhan 

hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza 

tekabül eden kısmın ödenmesi talebi. 



Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt 

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

toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı rüçhan hakkımızın kullanıp 

kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi 

talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 11.12.2020 tarih ve 602 sayılı 

yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Türk Ticaret Kanunu'nun 376, 473 ve 474. 

maddeleri gereğince, %98,50633 hissesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, Kayseri 

Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

08.12.2020 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, şirket sermayesi olan 

98.000.000,00 TL’nin 97.000.000,00 TL azaltılarak 1.000.000,00 TL’ye düşürülmesine ve eş 

zamanlı olarak 60.000.000,00 TL artırılarak 61.000.000,00 TL’ye çıkarılmasına karar 

verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul tarafından artırılan sermayeden dolayı, rüçhan 

hakkımızın kullanılmasına ve payımıza tekabül eden 59.103.798,00 TL'nin ödenmesine oy 

birliği ile karar verildi. 
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Meclisin Komisyonlara Havale Edilen Gündem Maddeleri. 

Meclis gündeminin 38 ve 39. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oy birliği ile, 

Meclis gündeminin 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37. 

maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy 

birliği ile karar verildi. 


