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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2020 Mali Yılına ait hazırlanan 

Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2020 

Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 

25.05.2021 tarih ve 2 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2020 

Mali yılı Bütçe Kesin Hesabı Cetvelleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine 

göre düzenlediği, buna göre; 

 

a)Kanunlarla tahsile yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, 

b)Bütçeden harici bir ödemenin yapılmadığı, 

c)Verilen ödeneklerin yerinde harcandığı, 

d)Giderlerin gerçek ve usulüne uygun olarak yapıldığı, 

e)Giderlerin kanuniliği ilkesine uygun olarak harcandığı incelenmiştir. 

           

Ekteki Gelir Bütçesi ve Gider Bütçesi tablolarında da görüldüğü üzere Kayseri 

Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı gider bütçesi 1.350.000.000,00 TL uygun görülmüştür. 

Gelir bütçesi 1.350.000.000,00 TL olarak kabul edilmiştir. Gelir bütçesi 1.233.159.437,61 TL 

gerçekleşmiştir. Ödenekleri yetişmeyen harcama kalemlerine 374.644.000,00 TL ilave ve 

tenzili yapılmıştır. 1.350.000.000,00 TL ödenekten 1.173.496.454,21 TL harcanmıştır. 

Kalan 176.503.545,79 TL ödenek ise, encümen kararı gereğince iptal edilmiştir. 

Böylece Gider Bütçesi harcama kalemindeki gerçekleşme oranı %87, Gelir Bütçesinde 

gerçekleşme oranı ise %91 olarak gerçekleşmiştir. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 42. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 

65. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine 

istinaden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon 

Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
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İncesu Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih, 46 sayılı kararının 

incelenmesi talebi. 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, İncesu Belediye Meclisinin 17.05.2021 

tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.05.2021 tarih ve 

85 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu 

 Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi Beylik Mahallesi 1979 ada 10 

parsel numaralı sanayi alanı olarak planlı taşınmazın bulunduğu alanın, çevresel etki 

değerlendirme raporları da göz önünde bulundurularak katı atıktan enerji üretim tesisi 

kurulması amacıyla alanın enerji üretim dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması 

hususunda hazırlanan (UİP-38684922 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar 

plan tadilatı talebi, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2021 tarih ve 81 sayılı 

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

İncesu Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 46 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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Yahyalı Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarih, 45, 46 ve 47 sayılı 

kararlarının incelenmesi talebi. 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediye Meclisinin 20.05.2021 

tarih, 45, 46 ve 47 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 

25.05.2021 tarih ve 86 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

          Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediye Meclisinin 20.05.2021 

tarihli kararlarından; 

46 sayılı kararı ile; Mülkiyeti Yahyalı Belediyesine ait 358 ada 1 parsel numaralı 

taşınmaz ile doğusunda bulunan muhtelif parsellerin olduğu alanda, 0.9 ha büyüklüğünde 

meri imar planı bulunan A-3 yapı nizamında ve TAKS:0.30, KAKS:0.60 yapılaşma 

şartlarında düşük yoğunluklu konut alanı olarak bulunan alanın düzenlenmesi ile 1.7 ha 

büyüklüğünde Meri imar planı bulunmayan alanın, A-2 yapı nizamında ve TAKS:0.25, 

KAKS:0.40 yapılaşma şartlarında planlanması hususunda hazırlanan (UİP-38153024 plan 

işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve tadilatı talebinin yeni imar planı 

yapılan alandaki TAKS:0.25, KAKS:0.40 yapılaşma şartlarının TAKS:0.20, KAKS:0.40 

olarak değiştirilerek oy birliği ile kabulünün uygun olacağı 

 47 sayılı kararı ile; İlçenin altyapı problemlerinin çözümü kapsamında fiilen 

kullanılan  Yenice, Kirazlı ve Derebağ Mahallelerinde yer alan Derebağ-Yahyalı Yolunun, 

Derebağ Mahallesi yönünde 2300 metrelik kısmının 12 metre genişliğinde, Kirazlı Mahallesi 

çıkışından Derebağ Mahallesi girişine kadar olan 1860 metrelik kısmının ise 20 metre 

genişliğinde ki yolların imar planlarına işlenmesi hususunda hazırlanan (UİP-38276388 plan 

işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Kayseri Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 08.03.2021 tarih ve 80 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar 

planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 



Yahyalı Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarihli kararlarından, 45 sayılı 

kararın çalışmalar devam ettiğinden bir sonraki toplantıda yeniden değerlendirilmesinin oy 

birliği ile kabulünün, 46 sayılı kararın oy birliği ile değiştirilerek kabulünün, 47 sayılı kararın 

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

Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Özvatan Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih, 41 sayılı kararının 

incelenmesi talebi. 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Özvatan Belediye Meclisinin 17.05.2021 

tarih, 41 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.05.2021 tarih ve 

87 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Özvatan İlçesi Küpeli Mahallesinde, 

mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 209 ada, 62 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 

Özvatan belediyesince tesis edilecek olan Güneş Enerji Santralinin planlanması için imar 

planı yapılması 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 

1/25.000, 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planlarının Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmesi yönündeki, 

Özvatan Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih, 41 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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Özvatan Belediyesi'nin Küpeli Mahallesinde, mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait 209 ada, 62 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu 

alanda imar planı yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Özvatan Belediyesi’nin Küpeli 

Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 209 ada, 62 parsel numaralı taşınmazın 

bulunduğu alanda imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.05.2021 tarih ve 

88 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

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

imar planında Mera Alanı ve Tarım Alanı olarak planlı olup, alanın 1/5000 ölçekli nazım imar 

planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Özvatan Belediyesi, söz 

konusu alanda güneş enerji santrali yapmak amacıyla alanın 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım 

imar planında Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Tesis Alanı ve yol, 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı ve yol 

olarak planlanması yönünde ilgili kurum görüşleri doğrultusunda, bahsi geçen alanın 

1/25.000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun  "diğer 

kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 75.  maddesinde belirtilen ortak işbirliği kapsamında 

değerlendirilerek 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılmasını talep 



etmektedir. 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 2. Bendine istinaden 

1/25.000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarında 

teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, 1/25.000 ve 

1/5000 ölçekli nazım imar planında Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Tesis Alanı ve yol, 

1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim 

Tesis Alanı ve yol olarak planlanması yönündeki imar planı yapılması 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     

: 

: 

: 

27.05.2021 

191 

Kocasinan Belediye Meclisinin 21.05.2021 tarih, 92 sayılı kararının 

incelenmesi talebi. 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 

21.05.2021 tarih, 92 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.05.2021 tarih 

ve 89 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

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

tapunun Tanpınar Mahallesinde, 7647 ada, 1 parsel numaralı mülkiyeti Kocasinan 

Belediyesine ait taşınmazın bulunduğu Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlı 

alanda hizmet kalitesinin artırılması ve trafik sirkülasyonu göz önünde bulundurularak 

parselin kuzey-batısındaki ana arter niteliğindeki 30 metre genişliğinde planlı yoldan giriş-

çıkış yapılabilmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 

ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, 

Kocasinan Belediye Meclisinin 21.05.2021 tarih, 92 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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Talas Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih, 72, 73 sayılı ve 20.05.2021 

tarih 79 sayılı kararlarının incelenmesi talebi  

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisinin 17.05.2021 

tarih, 72, 73 sayılı ve 20.05.2021 tarih 79 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda 

hazırlanan 25.05.2021 tarih ve 90 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih, 

72, 73 sayılı ve 20.05.2021 tarih 79 sayılı kararlarından; 

79 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi, 32 ada, 3 parsel numaralı 

taşınmazın bulunduğu alan konut alanı, park alanı, cami ve yol olarak planlı iken Kayseri 2. 

İdare Mahkemesinin 2017/1568 esas ve 2019/452 karar sayılı ilamına istinaden cami alanı söz 

konusu parselin kuzeyine alınarak konut alanı, cami alanı, park alanı ve yol olarak 

düzenlenerek tekrar planlanması ve 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi uygulanması 

yapılması şartı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı talebi, Kayseri Büyükşehir 

Belediye Meclisinin 14.12.2020 tarih, 342 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım 

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



Talas Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih, 72 ve 73 sayılı kararların çalışmalar 

devam ettiğinden bir sonraki toplantıda yeniden değerlendirilmesinin oy birliği ile kabulünün, 

20.05.2021 tarih 79 sayılı kararının ise oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde 

hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun, 17.05.2021 tarih, 72 ve 73 sayılı 

kararlarının kabulüne oy birliği ile, 20.05.2021 tarih, 79 sayılı kararının kabulüne oy çokluğu 

ile karar verildi. 
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Kocasinan Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih, 34 sayılı kararının 

incelenmesi talebi. 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 

02.03.2020 tarih, 34 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.05.2021 tarih 

ve 91 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şeker Mahallesinde, 10662 ada 1 parsel 

numaralı taşınmazın bulunduğu Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlı alanda, 

parsel malikinin talebine istinaden, güney ve doğu yönlerindeki 10 metre çekme mesafelerinin 

5 metre olacak şekilde planlanması yönündeki (UİP-38434017 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 

gerektirmemektedir. 

Söz konusu alanda yapılan plan değişikliği, 15.09.2020 tarihli, 31245 Sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı hakkındaki yönetmelik 

hükümleri gereği, alana ilişkin 1 numaralı gayrimenkul değerleme firması 250.000,00 TL, 2 

numaralı gayrimenkul değerleme firması ise 210.000,00 TL değer artışı bulunduğuna ilişkin 

rapor düzenlemiştir. Her iki rapor aynı yönetmeliğin 9. Maddesine istinaden Kocasinan 

Belediyesi’nce oluşturulan Değer Artış Payı Kıymet Takdir Komisyonunca değerlendirilmiş 

ve nihai değer artış payı 250.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih, 34 sayılı kararının yukarıda belirtilen 

hususlar doğrultusunda oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve 

Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
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Melikgazi Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih, 65 sayılı kararının 

incelenmesi talebi. 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 

02.03.2020 tarih, 65 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.05.2021 tarih 

ve 92 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gültepe Mahallesi, 13045 ada, 4 parsel 

numaralı taşınmazın bulunduğu akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlı alandaki 10 

metre genişliğindeki ön ve arka bahçe çekme mesafelerinin 5 metre olarak planlanması 

hususundaki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebi, 1/5000 ölçekli 

nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. 

Söz konusu alanda yapılan plan değişikliği, 15.09.2020 tarihli, 31245 Sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı hakkındaki yönetmelik 



hükümleri gereği, alana ilişkin 1 numaralı gayrimenkul değerleme firması 205.000,00 TL, 2 

numaralı gayrimenkul değerleme firması ise 239.000,00 TL değer artışı bulunduğuna ilişkin 

rapor düzenlemiştir. Her iki rapor aynı yönetmeliğin 9. Maddesine istinaden Melikgazi 

Belediyesi’nce oluşturulan Değer Artış Payı Kıymet Takdir Komisyonunca değerlendirilmiş 

ve nihai değer artış payı 447.500,00 TL olarak belirlenmiştir. 

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih, 65 sayılı kararının yukarıda belirtilen 

hususlar doğrultusunda oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve 

Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 


