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Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi 3150 ada 1 parsel 

numaralı taşınmaz ve 10004 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı 

taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan 

tadilatı yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Selimiye 

Mahallesi 3150 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ve 10004 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı 

taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması 

talebi hususunda hazırlanan 18.02.2020 tarih ve 19 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon 

Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Selimiye Mahallesinde söz konusu 

taşınmazların bulunduğu alanda Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2017/558 Esas, 2018/502 

sayılı kararına istinaden iptal edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı 14.01.2019 tarih, 4 sayılı 

meclis kararı ile yeniden planlanmış olup buna uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 

yapılması için Melikgazi Belediyesine gönderilmiştir. Ancak Melikgazi Belediyesi söz 

konusu alanda mevcut arazi kullanımlarının korunabilmesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 

18. Madde uygulamasının da yapılabilmesi amacıyla ilgili alanın yeniden düzenlenerek 

planlanması talebinde bulunmaktadır. 

1/5000 ölçekli K34C03B, K34C04A nazım imar planı paftalarında plan müellifi 

tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin 

eğitim alanları, özel eğitim alanı, özel sosyal tesis alanı, konut alanı ve park alanı olarak 

planlanması yönündeki nazım 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 Belediyesinin, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu'nun kararıyla II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilen ve sit sınırları belirlenen "Kabakaya Tümülüsü"nün 

sınırlarının değiştiği belirtilmekte olup, 1/5000 ölçekli nazım imar 

planı tadilatı yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kayseri Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilen ve sit sınırları belirlenen "Kabakaya Tümülüsü"nün sınırlarının değiştiği belirtilmekte 

olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 

18.02.2020 tarih ve 20 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi Mahallesinde 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2019 tarih, 4017 sayılı kararıyla 

II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen ve sit sınırları belirlenen "Kabakaya 

Tümülüsü"nün sınırlarının daraltılarak yeniden planlanması talebinde bulunmaktadır. 

1/5000 ölçekli K35A23B nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik 

gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan II. derece arkeolojik sit alanı 

olarak planlı yerin bir kısmının konut alanı, park alanı ve kalan kısmının da II. derece 



arkeolojik sit alanı olarak planlanması yönündeki nazım 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 Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 716 ada 20 parsel 

numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan 

tadilatı yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy 

Mahallesi 716 ada 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar 

plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.02.2020 tarih ve 21 numaralı İmar ve 

Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erenköy Mahallesinde söz konusu 

taşınmazın bulunduğu su kaynakları toplama yeri alanı, bağ sayfiye evi alanı ve yol olarak 

planlı alanda KASKİ Genel Müdürlüğü'nün talebine istinaden su kaynakları toplama yeri 

alanının fiili durumuna uygun olacak şekilde genişletilmesi istenmektedir. 

1/5000 ölçekli K35D06A nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik 

gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin su kaynakları toplama 

yeri alanı, kanal ve yol olarak planlanması yönündeki nazım 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 İlçesi, Anafartalar Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 

2415 ada 126 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın ticaret 

alanı olarak planlanması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Anafartalar 

Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 2415 ada 126 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu 

alanın ticaret alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan 18.02.2020 tarih ve 22 

numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Anafartalar Mahallesinde 

mülkiyeti Belediyemize ait olan söz konusu taşınmazın bulunduğu belediye hizmet alanı 

olarak planlı alanda bölgenin ihtiyacı doğrultusunda ticaret alanı planlanması 

düşünülmektedir. 

1/5000 ölçekli K34C03B nazım imar planı ve 30J2d 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı 

içerisine alınan belediye hizmet alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması 

yönündeki imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde 

hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Meclis Başkanı Dr. Memduh 

BÜYÜKKILIÇ'ın sözlü önerisi ile satış olmamak şartıyla ticari alan olarak planlanması 

ifadesi eklenerek kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Melikgazi İlçesi, Anafartalar Mahallesinde, Taha Carım Caddesi ve 

Kristal Sokak kesişimindeki orta refüjün kapatılması için 1/1000 

ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Anafartalar 

Mahallesinde, Taha Carım Caddesi ve Kristal Sokak kesişimindeki orta refüjün kapatılması 

için 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 

18.02.2020 tarih ve 23 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire 

Başkanlığı UKOME Kurulu’nun 14.11.2019 tarih, 2019/11-26 sayılı kararına istinaden 

Anafartalar Mahallesinde Taha Carım Caddesi ve Kristal Sokak kesişimindeki orta refüjün 

kapatılması talebinde bulunmaktadır. 

1/1000 ölçekli 30J2D uygulama imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik 

gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan orta refüjün kapatılarak 

yeniden planlanması yönündeki uygulama 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 Belediyesinin, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yürütülen Kentsel 

Dönüşüm Projeleri için Battalgazi (eski Küçükali) Mahallesinde 

belirlenen 2.etap kentsel dönüşüm alanında 1/5000 ölçekli nazım imar 

plan tadilatı yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, 6306 Sayılı Afet 

Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yürütülen Kentsel 

Dönüşüm Projeleri için Battalgazi (eski Küçükali) Mahallesinde belirlenen 2.etap kentsel 

dönüşüm alanında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda 

hazırlanan 25.02.2020 tarih ve 37 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Battalgazi (eski 

Küçükali) Mahallesinde 2.etap kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen alanda konut alanı, 

ticaret alanı, sosyal tesis alanı, anaokulu alanı, cami alanı, yeşil alan ve yolların yeniden 

düzenlenebilmesi için nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin uygun olmayacağı 

kanaatine varıldığından, tadilat talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde 

hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi 6565 ada 1 parsel ile 5726 

ada, 1, 2, 14 ve 15 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanlarda 

1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Sakarya 

Mahallesi 6565 ada 1 parsel ile 5726 ada, 1, 2, 14 ve 15 parsel numaralı taşınmazların 

bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda 

hazırlanan 18.02.2020 tarih ve 24 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Sakarya Mahallesinde 

söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda sağlık tesis alanı, ticaret alanı ve park alanı olarak 

planlanması talebinde bulunmaktadır. 

1/5000 ölçekli K34C04A nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik 

gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan resmi kurum alanı ve park 

alanı olarak planlı yerlerin sağlık tesis alanı, ticaret alanı ve park alanı olarak planlanması 

yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde 

hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
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Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Erciyes Mahallesi 8245 ada 1, 2, 5 ve 

11 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 

nazım imar plan tadilatı yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Erciyes 

Mahallesi 8245 ada 1, 2, 5 ve 11 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 

ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.02.2020 tarih ve 

25 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık Erciyes 

Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu konut alanı olarak planlı alanın özel sosyal 

tesis alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. 

1/5000 ölçekli K35D11A nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik 

gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin 

özel sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım 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 Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi 13141 ada 1 parsel, 

13142 ada 1 parsel ve 13188 ada 4 parsel numaralı taşınmazların 

bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması 

talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe 

Mahallesi 13141 ada 1 parsel, 13142 ada 1 parsel ve 13188 ada 4 parsel numaralı 

taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması 

talebi hususunda hazırlanan 18.02.2020 tarih ve 26 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon 

Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tınaztepe 

Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu sağlık tesis alanı, kültürel tesis alanı, 

eğitim tesis alanı, park alanı olarak planlı yerde İl Sağlık Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda 

sağlık tesisi alanının, eğitim alanı olarak planlı yerin kuzey kısmında planlanması ve eğitim 

alanının da güney yönünde genişletilmesi, kültürel tesis alanının da güneyden kaldırılan sağlık 

tesis alanının bulunduğu alanda planlanması ayrıca sağlık tesisi alanı olarak planlanan yerin 

kuzeyinde de ticaret alanı planlanması talebinde bulunmaktadır. 

1/5000 ölçekli K34C03B nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik 

gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde sağlık tesis alanı, 

kültürel tesis alanı, eğitim tesis alanı, park alanı ve ticaret alanı planlanması yönündeki nazım 

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 03.02.2020 tarih, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 

45 ve 46 sayılı kararlarının incelenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 

03.02.2020 tarih, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46 sayılı kararlarının incelenmesi 

talebi hususunda hazırlanan 25.02.2020 tarih ve 38 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon 

Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2020 

tarihli kararlarından; 

40 sayılı kararı ile; Şehit Nazım Bey Mahallesinde söz konusu alanda Büyükşehir 

Belediye Meclisinin 14.05.2018 tarih, 193 sayılı kararına uygun olarak 1/5000 ölçekli 

revizyon nazım imar plan değişikliği onanarak askı ilanına müteakip yürürlüğe girmiş, 

Melikgazi Belediye Meclisinin 08.11.2018 tarih, 382 sayılı kararı ile de 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı yapılmış, askı ilanından sonra onanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 

revizyon plan çalışması içerisinde yer alan Şehit Nazımbey Mahallesinde 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planında (M) ticaret lejantlı bahçeli ve bahçesiz kütle nizam konut alanları, 

park alanı, cami, otopark ve yol olarak planlı yerlerde uygulamadan kaynaklı sorunların 

giderilebilmesi amacıyla ve kentsel dönüşüm çalışmalarına uygun hale getirebilmek adına 

bahçeli ve bahçesiz kütle nizam yapılaşmaların yapı düzeni değiştirilerek TİCK 



(Ticaret+konut) alanı olarak imar adası olacak şekilde yeniden planlama yapılmıştır. İlgili 

alanın bir kısmı Tavukçu Mahallesi kentsel sit alanı koruma amaçlı imar planı sit etkileşim 

geçiş alanı sınırında kaldığından Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna görüş 

sorulmuş ve Kurulun 28.03.2019 tarih, 3825 sayılı kararı gereğince yapılan değişiklik uygun 

bulunmamıştır. 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 3825 sayılı kararına istinaden 

Melikgazi Belediyesinin 05.08.2019 tarih, 205 sayılı kararı ile söz konusu alan yeniden 

planlanmış ve bir kısmı planlama alanına dahil olan Surp Lusavoriç Kilisesinin koruma alan 

sınırının kilisenin yakın çevresine müdahale edilmeden Kurulun onayına sunulmak şartıyla 

yeni planlanan imar adasının sınırında kalacak şekilde yeniden planlanmış, ancak Kurulun 

25.10.2019 tarih, 4258 sayılı kararıyla Surp Lusavoriç Kilisesinin koruma alan sınırının 

daraltılması önerildiğinden dolayı uygun bulunmamıştır. 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.10.2019 tarih, 4258 sayılı 

kararına istinaden Surp Lusavoriç Kilisesinin mevcut koruma alan sınırının korunarak, 

koruma sınırına basan TİCK alanı olarak planlı yerin park ve yol olarak yeniden planlanması 

talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3034, 106 plan 

işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

42 sayılı karar ile; Caferbey Mahallesinde 6090 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 

bulunduğu (M) ticaret lejant işaretli konut adasında Peynirli Cami’nin koruma alanı içesinde 

kaldığından Yençok:n yapılaşma şartının Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 28.11.2019 tarih, 4293 sayılı kararına istinaden E:2,99 değeri değiştirilmeden 

Yençok:34 metre olacak şekilde planlanması yönündeki (UİP-3034,118 plan işlem numaralı) 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar 

plan tadilatı gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

43 sayılı karar ile; Mimarsinan Mahallesinde Kayapulu Mezarlığının Kayseri Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.02.2019 tarih, 3768 sayılı kararında belirtilen 

taşınmazların bulunduğu alanda tescilli mezarlık alanlarının ve koruma sınırlarının plana 

işlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.07.2019 tarih, 179 sayılı kararıyla onanan 

1/25.000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak hazırlandığından, 

(UİP-3404,89 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması 

talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

44 sayılı kararı ile; Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde 7742 ada, 1 parsel numaralı 

taşınmazın bulunduğu alanın güneydoğusunda uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi 

amacıyla imar planı bulunmayan alanın park alanı olarak planlanması talebi hususundaki 

(UİP-3059,12 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması talebi, 

1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin oy birliği ile kabulünün 

uygun olacağı, 

45 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesinde 12488 ada 1 ve 2 parsel numaralı 

taşınmazların bulunduğu cami alanı olarak planlı yerin kıble yönü ile ilgili uygulamadan 

kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla çekme mesafelerinin kaldırılarak yeniden 

planlanması yönündeki (UİP-3057,38 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değişikliği yapılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden 

oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarih, 40, 42, 43, 44, 45 sayılı kararlarının 

oy birliği ile kabulünün, 37, 41 ve 46 sayılı kararlarının ise çalışmalar devam ettiğinden 

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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Hacılar Belediyesinin, Yediağaç Mahallesi, Sakar Mevkii, 4477 ada 1 

parsel numaralı taşınmaz ile tescil harici alanda nazım imar plan 

tadilatı yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Yediağaç 

Mahallesi, Sakar Mevkii, 4477 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile tescil harici alanda nazım 

imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.02.2020 tarih ve 27 numaralı İmar 

ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi söz konusu taşınmaz ile 

kadastro harici taşlık olarak görünen alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında fiilen açık 

olan yolun imar planına işlenmesi ve alandaki konut alanı, ortaöğretim alanı ve belediye 

hizmet alanlarının yeniden düzenlenmesi talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’nün uygun görüşü ve taşınmaz malikinin muvafakatı ile birlikte nazım imar plan 

değişikliği yapılması talebinde bulunmaktadır. Yapılmak istenen plan değişikliği ile fiilen 

açık olan yolun imar planına işlenmesi sağlanmış, eğitim alanı arazinin fiziki yapısına uygun 

olarak her hangi bir azalma olmadan yeniden düzenlenmiş ve belediye hizmet alanı olarak 

planlı yer ise iki parça olarak onama sınırının güney ve kuzeybatısında önerilmiştir. 

1/5000 ölçekli K34C14B nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik 

gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin konut alanı, belediye 

hizmet alanı ve eğitim tesisi alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan 

tadilatı 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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Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın Kocasinan İlçesi, Sahabiye ve 

Fatih Mahallelerinde bulunan yaklaşık 4 hektarlık alanda imar planı 

değişikliği yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın 

Kocasinan İlçesi, Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde bulunan yaklaşık 4 hektarlık alanda imar 

planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.02.2020 tarih ve 28 numaralı İmar 

ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 6306 sayılı kanun 

kapsamında 19.02.2018 tarih, 2018/11511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan 

edilmiş olup, 11.04.2018 tarih ve 30388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, bahsi geçen alanda yapılacak olan dönüşüm 

projesi gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesine “… 

her tür ölçekte harita, imar planı, imar uygulaması hazırlama, inceleme ve onaylama 

yetkisini…” devrettiğini belirterek; bu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 

yapılmasını talep etmektedir. 

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap planlama dosyasının; hak sahipleri ile 

uzlaşma görüşmelerinin devam etmesi ve bazı uzlaşılan hak sahiplerinde ölüm veya benzer 

mücbir sebeplerden dolayı intikal ve vasi tayini süreçlerinin bulunması nedeni ile çalışmaların 



tamamlandıktan sonra değerlendirilmesi gerektiğinden talebin gündemden çekilmesinin oy 

birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon 

Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın, yapımı tamamlanan Mustafa Kemal 

Paşa Bulvarı Acıbadem Hastanesi önü yaya üst geçidi, Kocasinan 

Bulvarı Karayolları lojmanları önü yaya üst geçidi, Mustafa Kemal 

Paşa Bulvarı S ve J tipi araç alt geçitleri, Hulusi Akar Bulvarı Farabi 

Caddesi katlı kavşağı, Kocasinan Bulvarı Fuzuli alt geçidi, Kocasinan 

Bulvarı Tuna ve 30 Ağustos alt geçitlerinin imar planlarına işlenmesi 

talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın, yapımı 

tamamlanan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Acıbadem Hastanesi önü yaya üst geçidi, 

Kocasinan Bulvarı Karayolları lojmanları önü yaya üst geçidi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı S 

ve J tipi araç alt geçitleri, Hulusi Akar Bulvarı Farabi Caddesi katlı kavşağı, Terminal köprülü 

kavşak, Bölge hastanesi kavşak işlerinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda 

hazırlanan 20.02.2020 tarih ve 29 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fen İşleri Daire Başkanlığınca yapımı 

tamamlanan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Acıbadem Hastanesi önü yaya üst geçidi, 

Kocasinan Bulvarı Karayolları lojmanları önü yaya üst geçidi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı S 

ve J tipi araç alt geçitleri, Hulusi Akar Bulvarı Farabi Caddesi katlı kavşağı, Terminal köprülü 

kavşak, Bölge hastanesi kavşak işlerinin projelerine uygun olacak şekilde imar planlarına 

işlenmesi talep edilmektedir. 

5216 sayılı kanunun 7/c ve 7/f maddelerine istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama 

sınırı içerisine alınan yerlerdeki yaya üst geçitlerinin, araç alt geçitlerinin ve kavşaklarının 

imar planlarına işlenmesi yönündeki 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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Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 5 sayılı kararının 

incelenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 

06.01.2020 tarih, 5 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 20.02.2020 tarih 

ve 30 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Köşk Mahallesi, 1397 ada, 1 parsel numaralı 

taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında Konut alanı olarak planlıdır. Yeşilhisar Belediyesi, 

parsel malikinin talebi ve İlçe Müftülüğü'nün uygun görüşü ile bu alanın Kuran kursu 



yapılmak üzere Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı değişikliği talebi; Belediyemiz Meclisinin 14.09.2019 tarih, 285 sayılı kararına 

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

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 5 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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Tomarza Belediyesinin, Tomarza İlçesi, Merkezinde 1/5000 ölçekli 

ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, Tomarza İlçesi 

merkezinde 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda 

hazırlanan 25.02.2020 tarih ve 39 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tomarza Belediyesi mevcut imar planlarının 

güncel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığını ve uygulamada sorunlar yaşandığını 

belirterek, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler doğrultusunda ilçenin ihtiyaçları ve 

yeni mevzuata uygun olarak daha kaliteli bir fiziksel çevre oluşturmak amacıyla Tomarza 

İlçesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı yapılmasını talep etmektedir. 

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

uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde; Tomarza İlçe merkezi revizyon 

imar planı planlanması yönündeki talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde 

hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
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İncesu Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 20 sayılı kararının 

incelenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, İncesu Belediye Meclisinin 06.01.2020 

tarih, 20 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 20.02.2020 tarih ve 

31 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Vali İhsan Aras Mahallesi, 1602 ada, 16, 17, 

18; 1608 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 1609 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numaralı 

parsellerin bulunduğu alan konut alanı ve yol olarak planlıdır. Kayseri Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.04.2019 tarih, 3896 sayılı kararına istinaden bu 

alanın I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-6718,34 plan işlem 

numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi; Belediyemiz Meclisinin 

19.08.2019 tarih, 212 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına 

uygun olarak hazırlandığından, 

İncesu Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 20 sayılı kararının oy birliği ile 

kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun 

kabulüne oy birliği ile karar verildi. 



Top Tarihi  

Karar No       

Konusu     

: 

: 

: 

09.03.2020 

74 

Develi Belediyesinin, Çadıryeri Mahallesi 102 ada, 29 parsel numaralı 

taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı 

yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Çadıryeri 

Mahallesi 102 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım 

imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.02.2020 tarih ve 32 numaralı İmar 

ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın 

1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. 

Develi Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Başbakanlık Afet Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığının 31.10.2017 tarih, 160/54 sayılı oluruna istinaden mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait parselin 16.300 metrekarelik kısmının sosyal donatı alanları ile birlikte konut 

alanı olarak planlanması yönünde ilave nazım imar planı yapılmasını talep etmektedir. 

1/5000 ölçekli L35C10A nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik 

gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin; konut alanı, sağlık tesisi 

alanı ve yol olarak planlanması yönündeki nazım 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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Akkışla İlçesi, Yukarı Mahalle, 226 ada, 2 parsel numaralı 

taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

değişikliği yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Akkışla İlçesi, Yukarı Mahalle, 226 ada, 

2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 

yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.02.2020 tarih ve 40 numaralı İmar ve Bayındırlık 

Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akkışla Belediyesi, Yukarı Mahalledeki 

mülkiyeti şahsa ait taşınmazın, 1/25.000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında tarım 

ve hayvancılık tesis alanı olarak planlı iken, belediye hizmet alanı olarak yeniden 

planlanmasını talep etmektedir. 

1/25.000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan onama sınırı 

içerisine alınan yerin belediye hizmet alanı olarak planlanması talebinden, Akkışla Belediyesi 

24.02.2020 tarih, 122 sayılı yazısı ile planlama talebinden vazgeçmiş olduğundan talebin oy 

birliği ile iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon 

Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Akkışla Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 2 sayılı kararının 

incelenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Akkışla Belediye Meclisinin 06.01.2020 

tarih, 2 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 20.02.2020 tarih ve 

33 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşil(Yeni) Mahalle ve Şen Mahallesinde 

bulunan söz konusu parsellerde sağlık tesis alanı olarak planlı yerin, resmi kurum alanı, 

E:1,20 Yençok:10.00m yapılaşma şartlarına sahip TİCK (ticaret+konut) alanı, A-2 yapılaşma 

şartlarına sahip konut alanı, park alanı ve yaya yolu olarak planlanması ile sosyal tesis alanı, 

park alanı ve otopark alanı olarak planlı yerin ise sağlık tesis alanı olarak planlanması 

yönündeki (UİP-31553,99 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği yapılması talebi, Belediyemiz Meclisinin 19.08.2019 tarih, 222 sayılı kararına 

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

Akkışla Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih, 2 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 03.02.2020 tarih, 12, 14 ve 15 sayılı 

kararlarının incelenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Bünyan Belediye Meclisinin 03.02.2020 

tarih, 12, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 20.02.2020 

tarih ve 34 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan Belediye Meclisinin 03.02.2020 

tarihli kararlarından; 

12 sayılı kararı ile; Bünyan İlçesi Gergeme Mahallesinde plan müellifi tarafından 

teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, park alanı olarak planlı 

yerin 24 metrekaresinin trafo alanı olarak planlanarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı değişikliği talebi 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden 

(UİP-15387,24 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

14 sayılı kararı ile; Gergeme Mahallesinde 608 ada 2 parsel numaralı taşınmazın 

bulunduğu alan ve civarı 5 metre genişliğinde yol ve konut alanı olarak planlı iken, tescilli 

parsellere uygun olacak şekilde 7 metre genişliğinde yol ve konut alanı olarak düzenlenerek 

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

(UİP-15387,25 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması 

talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

Bünyan Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarih, 12 ve 14 sayılı kararlarının oy birliği ile 

kabulünün, 15 sayılı kararının ise çalışmalar devam ettiğinden 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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Talas Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarih, 28, 30, 32, 33 ve 34 sayılı 

kararlarının incelenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisinin 03.02.2020 

tarih, 28, 30, 32, 33 ve 34 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 

25.02.2020 tarih ve 41 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 03.02.2020 

tarihli kararlarından; 

28 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Yukarı Talas Mahallesinde enerji ihtiyacının 

karşılanabilmesi amacıyla koordinatları verilen park alanının kuzeyinde trafo alanı 

planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 1/5000 

ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden (UİP-1110,161 Plan İşlem Numaralı) 

talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

30 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan 322 ada 1 parselin 

bulunduğu alanda Mahkeme Kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 

E:1.00 Yençok:24.50m yapılaşma koşullarındaki alanın E:2.00 ve Yençok:24.50m yapılaşma 

koşullarında konut alanı ve artan  inşaat alanının gerektirdiği yeşil alanın parsel içerisinde 

planlanması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 1/5000 ölçekli nazım 

imar planı değişikliği gerektirmediğinden (UİP-29857,80 Plan İşlem Numaralı) talebin oy 

birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

33 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Harman Mahallesi, 1259 ada, 1 parsel üzerinde 1/1000 

ölçekli uygulama imar planında kreş alanı olarak planlı yerin emsal değerleri değişmeden, İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 22.04.2019 tarih ve E.8108634 sayılı yazısına istinaden, 1/1000 

ölçekli uygulama imar planında yaya yolu olarak planlı bulunan ancak fiiliyatta yaya yolu 

olarak kullanılamayan mülkiyeti Talas Belediyesine ait doğu kısma doğru okul bahçesi 

genişletilerek ilkokul alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.07.2019 

tarih ve 187 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine 

uygun olarak hazırlandığından (UİP-29857,88 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile 

kabulünün uygun olacağı, 

Talas Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarih, 28, 30, 33 sayılı kararlarının oy birliği ile 

kabulünün, 32 ve 34 sayılı kararlarının ise çalışmalar devam ettiğinden 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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Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Talas 

Belediyesine ait 860 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 

1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana 

Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Talas Belediyesine ait 860 parsel numaralı taşınmazların 

bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 

20.02.2020 tarih ve 35 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 



Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesinde bulunan mülkiyeti 

Talas Belediyesine ait 860 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında 

sosyal tesis alanı olarak planlı iken İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebine istinaden eğitim 

alanı olarak planlanması  talep edilmektedir. 

Teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin sosyal 

tesis alanı olarak planlı iken eğitim alanı olarak planlanması yönündeki 1/5000 ölçekli nazım 

imar planı değişikliği 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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Talas Belediyesinin, Zincidere Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait 3936 ve 4105 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu 

alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Zincidere 

Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 3936 ve 4105 parsel numaralı 

taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda 

hazırlanan 20.02.2020 tarih ve 36 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Zincidere Mahallesinde bulunan 3936 ve 

4105 parsel numaralı taşınmazlar 1/5000 ölçekli nazım imar planında belediye hizmet alanı 

olarak planlı iken Zincidere Mahallesinde ''Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi'' 

yapılması amacı ile  sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir. 

Teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin belediye 

hizmet alanı olarak planlı iken sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki 1/5000 ölçekli 

nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin polis koleji koruma sınırı içerisinde 

kaldığından Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna incelenmesi için 

gönderilmek üzere, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve 

Bayındırlık Komisyon Raporunun, 

20.02.2020 tarih 36 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporuna komisyon 

toplantısında görüşülen şekliyle “Teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı 

içerisine alınan yerin 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyal tesis alanı olarak 

planlanması, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise E:1.00, Yençok: 11.50, 30 metre yola 

cephe kısımdan 35 metre, güney cephesinden 15 metre, doğu ve batı cephesinden de 5 metre 

çekme mesafesi olacak şekilde yapılaşma şartlarına sahip sosyal tesis alanı olarak planlanması 

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

değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7-c maddesine istinaden yapılması talebinin, polis koleji 

koruma alanı sınırı içerisinde kaldığından Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kuruluna incelenmesi için gönderilmek üzere” kabulü yönünde, Meclis Üyeleri Hami 

TÜRKYAR, Hasan Nuri KUŞ, Orhan SAY ve Sezgin ÖZÇELİK'in verdiği yazılı önergedeki 

ifadenin eklenerek kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı'nın 

Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarının Düzenlenmesine 

İlişkin Yönetmeliğinin görüşülmesi. 

 

 

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

Projeler Daire Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarının 

Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliği hususunda hazırlanan 04.03.2020 tarih ve 12 numaralı 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve 

Projeler Daire Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarının 

Düzenlenmesine İlişkin 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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KASKİ Genel Müdürlüğü'nün organizasyon şemasının görüşülmesi. 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün 

organizasyon şemasının görüşülmesi talebi hususunda KASKİ Genel Müdürlüğü 'nün 

03.03.2020 tarih, 770 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; KASKİ Genel Müdürlüğü’nün organizasyon 

şemasının 2560 sayılı kanunun 6'ncı maddesi gereğince KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla ekte 

sunulduğu şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi. 





Top Tarihi  

Karar No       

Konusu     

: 

: 

: 

09.03.2020 

86 

İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen "Sürdürülebilir Şehir 

Planlaması ve Yönetim Sistemleri" kapsamında, bağlı idaremiz olan 

KASKİ Genel Müdürlüğü'nce yapılacak proje için kullanılacak hibeye 

ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı 

Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ'a yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen 

"Sürdürülebilir Şehir Planlaması ve Yönetim Sistemleri" kapsamında, bağlı idaremiz olan 

KASKİ Genel Müdürlüğü’nce yapılacak proje için kullanılacak hibeye ilişkin her türlü iş ve 

işlemleri yapmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’a yetki 

verilmesi talebi hususunda KASKİ Genel Müdürlüğünün 03.03.2020 tarih ve 769 sayılı 

yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen 

"Sürdürülebilir Şehirler Projesi Hibe Anlaşması" (TF0A5029) kapsamında, İller Bankası 

A.Ş.'nin Dünya Bankası (DB) kaynaklarından temin ettiği ve Belediyemize "Sürdürülebilir 

Şehirler Projesi (Bileşen A)" 'nin finansmanı için kullandırılacak avro hibeye ilişkin Alt 

Finansman Anlaşması ve ilgili dökümanları imzalamaya, hibenin kullanılması ve hibe için her 

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

BÜYÜKKILIÇ’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 
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Türkiye Belediyeler Birliği "Akıllı Şehir Uygulamaları" projesi 

kapsamında kullandırılacak hibeye ilişkin protokolün imzalanması 

için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh 

BÜYÜKKILIÇ'a yetki verilmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Türkiye Belediyeler Birliği "Akıllı Şehir 

Uygulamaları" projesi kapsamında kullandırılacak hibeye ilişkin protokolün imzalanması için 

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

talebi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 04.03.2020 tarih ve 14 sayılı yazıları 

okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz, Türkiye Belediyeler Birliği 

tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması'nda destek almaya 

hak kazanmıştır. "Akıllı Şehir Uygulamaları" için kullandırılacak hibeye ilişkin protokolün 

imzalanması için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 74. maddesi ve aynı kanunun 18/p 

maddesi gereğince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ’a 

yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 
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Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Kocasinan İlçesi Turgutreis ve 

Kocasinan Mahallelerinde bulunan taşınmazların Kocasinan 

Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 

Kocasinan İlçesi Turgutreis ve Kocasinan Mahallelerinde bulunan taşınmazların Kocasinan 

Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi talebi hususunda İşletmeler ve 

İştirakler Daire Başkanlığının 10.02.2020 tarih ve 96 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kocasinan 

İlçesi Turgutreis Mahallesi Oğulbey Sokak No:14 adresinde bulunan ve yine Kocasinan 

Mahallesi Marifet Caddesi No:10 adresinde bulunan taşınmazların talep üzerine, 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 75. Madde (d) bendi gereğince Kocasinan Kaymakamlığı İlçe 

Müftülüğüne tahsis edilmesi hususunda Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Kocasinan İlçesi 

Turgutreis ve Kocasinan Mahallelerinde bulunan taşınmazların Müftülük faaliyetlerinde 

kullanılmak üzere Kocasinan Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne 5 yıllığına bedelsiz olarak 

tahsis edilmesi yönünde, Meclis Üyeleri Sami YAĞMUR ve Emine TİMUÇİN'in verdikleri 

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

Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı 

rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa 

payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret 

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

dolayı rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden 

kısmın ödenmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 05.03.2020 

tarih ve 155 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; %99,65 hissesi belediyemize ait 

olan, Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret (KAY-TUR) A.Ş., 02.03.2020 tarihinde yaptığı 

Olağan Genel Kurul toplantısında, şirket sermayesini 5.000.000,00 TL artırma kararı almıştır. 

Olağan Genel Kurul tarafından artırılan sermayeden dolayı, rüçhan hakkımızın kullanılmasına 

ve payımıza tekabül eden kısmın ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi. 
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Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik 

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

toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı rüçhan 

hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza 

tekabül eden kısmın ödenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt 

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

toplantısında, şirket sermayesini artırmasından dolayı rüçhan hakkımızın kullanıp 

kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmın ödenmesi 

talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 05.03.2020 tarih ve 156 sayılı 

yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; %98,50633 hissesi belediyemize ait 

olan, Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve 

Ticaret A.Ş., 02.03.2020 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında, şirket 

sermayesini 63.000.000,00 TL artırma kararı almıştır. Olağan Genel Kurul tarafından artırılan 

sermayeden dolayı, rüçhan hakkımızın kullanılmasına ve payımıza tekabül eden 

62.058.988,00 TL'nin ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi. 
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Mülkiyeti Belediyemize ait Tacettin Veli Mahallesi, Sakadatçılar sitesi 

içerisinde bulunan 11 ve 11/A numaralı 2 adet dükkânın 10 yıllığına 

kiraya verilmesi hususunda Belediyemiz Encümen'ine yetki verilmesi 

talebinin görüşülmesi. 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Tacettin Veli 

Mahallesi, Sakadatçılar sitesi içerisinde bulunan 11 ve 11/A numaralı 2 adet dükkânın 10 

yıllığına kiraya verilmesi hususunda Belediyemiz Encümen'ine yetki verilmesi 

talebi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 09.03.2020 tarih ve 88 sayılı yazıları 

okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Tacettin Veli 

Mahallesi, Sakadatçılar sitesi içerisinde bulunan 11 numaralı dükkân (445,00 m²) ve 11/A 

numaralı dükkân (zemin kat 333,7 m² ve bodrum kat 836,00 m²) olan 2 adet dükkânın 2886 

sayılı kanunun 64. maddesi gereğince 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunda Belediyemiz 

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

 

Meclis gündeminin 29, 30 ve 31. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, 

Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oy birliği ile, 

Meclis gündeminin 24, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 

ve 51. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine 

oy birliği ile karar verildi. 

 


