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09.07.2018 
280 
Kocasinan Belediyesinin, Alsancak Mahallesinin kuzeyinde, ''Kentsel 
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'' ilan edilen alanda imar planı 
değişikliği yapılması talebi. 
 
 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Alsancak 
Mahallesinin kuzeyinde, ‘‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda imar 
planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.06.2018 tarih ve 249 numaralı İmar 
ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu ''Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 
Proje Alanı'' ilan edilen alandaki uygulamaların Kocasinan Belediyesince yapılması 
konusunda yetki devri alınmış olup, bahse konu alan 1/25000 ölçekli nazım imar planında 
Yerleşik Alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 
Konut Alanı ve Ticaret+Konut (TİCK) Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, bölgesel 
ve ticari gelişmeler dikkate alınarak, rekreatif düzenlemeler ile birlikte sağlıklı mekansal 
çevre ve buna bağlı olarak gelişen yaşanabilir alanlar oluşturmak amacıyla söz konusu alanda 
imar planı değişikliği yapılmasını talep etmektedir. 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 2. Bendine istinaden 1/5000 
ölçekli K35A21D Nazım İmar Planı ile birlikte 1/1000 ölçekli K35A21D3A ve K35A21D3D 
Uygulama İmar Planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak 
hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Konut Alanı, Ticaret + Konut Alanı (TİCK), 
Park Alanı ve Yol olarak planlanması yönündeki (NİP-30412,12 Plan İşlem Numaralı) 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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Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesi 
sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 10,73 hektarlık alanda, 5393 sayılı 
Belediye Kanunun 73. Maddesi gereğince "Kentsel Dönüşüm ve 
Gelişim Alanı" ilan edilmesi talebi.  
 
 

           Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kocasinan 
İlçesi, Erkilet Dere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 10,73 hektarlık alanda, 
5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi gereğince “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” 
ilan edilmesi talebi hususunda hazırlanan 03.07.2018 tarih ve 266 numaralı İmar ve 
Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere 
Mahallesi’nde yaklaşık 10,73 ha'lık sınırları belirlenen proje alanının, 5998 sayılı kanunla 
değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi gereğince; “Kentsel Dönüşüm ve 
Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilmesi talep edilmektedir. 

Belediyemizin, 5216 sayılı Yasanın 7. ve ilgili diğer Maddelerinde, 5393 sayılı 
Yasa'nın 73. ve ilgili diğer maddeleriyle, sair özel yasalarda sayılan görevlerin sağlıklı şekilde 
yerine getirilebilmesi için; kent bütünü içerisinde sosyo-ekonomik ve fiziki açıdan köhneyen 



ve çöküntü alanına dönüşen bölgelerin kentsel yaşantıya yeniden kazandırılmasını sağlayarak 
çağdaş ve düzenli kentleşmeyi tesis etmek; yeni konut, ticaret, rekreasyon, kamu hizmeti, 
kentsel ve sosyal donatı alanları oluşturmak; alanın kültürel ve tarihi dokusunu korumak; 
deprem ve sair afetlerle, güvenlik sorunlarına karşı tedbirler almak; bölgenin ve bu kapsamda 
şehir merkezinin otopark, ulaşım ve trafik sorunlarını çözümlemek; engelli bireylerin erişim 
ve ulaşım olanaklarını tesis edebilmek amacıyla; Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesi 148 
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 parsel nolu 
taşınmazlar; 149 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12 parsel nolu taşınmazlar; 151 ada 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12 parsel nolu taşınmazlar; 152 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12 
parsel nolu taşınmazlar; 153 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parsel nolu taşınmazlar; 154 
ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parsel nolu taşınmazlar; 155 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 
11, 12, 13, 14 parsel nolu taşınmazlar; 156 ada 1, 2, 3, 4 parsel nolu taşınmazlar; 162 ada 1 
parsel nolu taşınmaz; 163 ada 1 parsel nolu taşınmaz; 8947 ada 1 parsel nolu taşınmaz; 8948 
ada 1 parsel nolu taşınmaz; 8949 ada 1 parsel nolu taşınmaz; 8950 ada 1, 2, 3, 4 parsel nolu 
taşınmazlar; 8951 ada 1, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanın “Kentsel Dönüşüm ve 
Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilmesi istenmektedir. 

5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi;''73-
Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji 
parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları 
oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel 
dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve 
gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan 
edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya birkaçının gerçekleşmesi ve bu 
alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. 

Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve 
gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar 
alınması şarttır. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan 
veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun 
belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması, etaplar halinde 
yapılabilmesi hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplamı 5 
hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alanı 
olarak belirlenebilir. 

Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim 
projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince 
uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim 
projeleri uygulayabilir'' hükmünü içermektedir. 

5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi gereğince; 
Kocasinan İlçesi, Erkilet Dere Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından 
hazırlanan yukarıda adı geçen taşınmaz bilgileri verilen parselleri kapsayan alanın, “Kentsel 
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Kocasinan Belediyesine yetki 
verilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık 
Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.  
 
 
 
 
 
 



Top Tarihi  
Karar No       
Konusu     

: 
: 
: 

09.07.2018 
282 
Talas Belediyesinin, Talas İlçesi Sınırları İçerisinde Başakpınar 
Mahallesinde sınırları gösterilen alanın 1/25000 ve 1/5000 ölçekli 
nazım imar planlarının yapılması talebi. 
 
 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kayseri Talas İlçesi 
Sınırları İçerisinde Başakpınar Mahallesinde sınırları gösterilen alanın 1/25000 ve 1/5000 
ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.06.2018 tarih ve 257 
numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 
ölçekli imar planlarının revize edilmesi için ilave-revizyon imar planları çalışmaları 
kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama 
Bölgesi, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararlarına ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak Başakpınar 
Mahallesi sınırları içerisinde belirlenen alanın 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı önerisini, 14.06.2014 tarih, 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren 
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre hazırlatmıştır. 

Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi içerisinde, Kayseri-Malatya yolunun kuzey ve 
güneyinde bulunan alan için yapılan öneri planda kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda, 
bölgedeki ulaşım ağları düzenlenmiş, teknik altyapı alanları oluşturulmuş, yeni yeşil alanlar 
önerilmiştir. Daha önceden onaylanmış mevzi imar planı bulunan alanlar sınır içerisine dahil 
edilerek bütüncül bir plan oluşturulmuştur. 

1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında teknik gereklere göre 
hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan (NİP-2780,77 Plan İşlem Numaralı) Talas İlçesi, 
Başakpınar Mahallesi içerisindeki bölgenin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar 
planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve 
Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Talas İlçesi, Erciyes Mahallesinde 2581 parsel numaralı taşınmazın 
bulunduğu yaklaşık 42 hektarlık alanın, 1/5000 ölçekli nazım imar 
planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılması talebi. 
 
 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kayseri İli, Talas İlçesi, Erciyes 
Mahallesinde 2581 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu yaklaşık 42 hektarlık alanın, 1/5000 
ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılması 
talebi hususunda hazırlanan 28.06.2018 tarih ve 258 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon 
Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Erciyes Mahallesinde bulunan 
mülkiyeti maliye hazinesine ait olan 2581 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın 
1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Söz 
konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 
Belediye Hizmet Alanı, yeşil alan ve arkeolojik sit alanı olarak planlanması talep edilmiştir. 



Konu İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, söz konusu alanın üst 
ölçekli planlara uygun şekilde konut alanı, ibadet alanı, ticaret alanı, yeşil alan olarak 
planlanmasının daha uygun olduğu kanaatine varılmıştır. 

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen Erciyes Mahallesindeki söz konusu 
alanın 5393 sayılı belediye kanununun 73. Maddesindeki; ''Büyükşehir Beldiyeleri tarafından 
yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin her ölçekteki imar planı, parselasyon 
planı, bina inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni ve benzeri tüm imar işlemleri ve 3/5/1985 tarihli 
ve 3194 sayılı İmar Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmaya büyükşehir 
belediyeleri yetkilidir.'' Hükmüne istinaden üst ölçekli planlara uygun olarak (NİP-2780,78 
Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planında düşük yoğunluklu gelişme konut 
alanı, ibadet alanı, ticaret alanı, yeşil alan ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulundan alınan sınırlara göre Arkeolojik Sit alanı olarak ve 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planında E:0.40 yapılaşma koşulunda konut alanı, belediye hizmet alanı, ticaret alanı, park 
alanı ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınan sınırlara göre Arkeolojik Sit 
alanı olarak planlanması talebinin oy birliği kabulünün uygun olacağı yönünde 
hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
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Melikgazi Belediyesinin, Gesi Cumhuriyet Mahallesi, 769 ada 1 parsel 
nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan 
tadilatı yapılması talebi. 
 
 

          Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Cumhuriyet 
Mahallesi, 769 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan 
tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.06.2018 tarih ve 252 numaralı İmar ve 
Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Gesi Cumhuriyet 
Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda mezarlık alanı olarak planlı yerin bir 
kısmının bölgenin cami ihtiyacının karşılanabilmesi amacı ile ibadet alanı olarak planlanması 
talebinde bulunmaktadır. Bahsi geçen alanda Çevre ve Koruma Kontrol Dairesi 
Başkanlığımızdan alınan görüşte ifade edildiği üzere söz konusu alanda mezar lahitleri 
yapılmış ve cenaze defnedilmiş bulunduğundan, (NİP-2759,245 plan işlem numaralı) 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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Talas İlçesi, Erciyes Mahallesi içerisinde bulunan viyadük yolunun 
güney bağlantısını sağlayan kurp şeklindeki yolun, mevcut tescilli 
parsellere bastığı gerekçesiyle planların değiştirilmesi talebi. 
 

          Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesi içerisinde 
bulunan viyadük yolunun güney bağlantısını sağlayan kurp şeklindeki yolun, mevcut tescilli 
parsellere bastığı gerekçesiyle planların değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 28.06.2018 
tarih ve 259 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 



Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Erciyes Mahallesinde bulunan 
ve Komando Caddesine, Viyadük bağlantısını sağlayan kurp şeklindeki yolun tescilli 
parsellere bastığı gerekçesiyle kaldırılması ve söz konusu alanın eski imar planlarındaki gibi 
yeniden konut alanı olarak planlanması talep edilmiştir. 

Erciyes Mahallesinde bulunan söz konusu alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucunda değerlendirilmiş olup, imar planlarında 
bulunan kurp şeklindeki yolun topografya nedeniyle açılamayacağı, tescilli parsellere basan 
yolun kaydırılarak Komando Caddesi yerine, direk olarak Erciyes planlarına bitişik şekilde 
güney çevre yoluna bağlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Söz konusu 
bölgede plan müellifi tarafından hazırlanan (İÇDP-18146,3 Plan İşlem Numaralı) 1/50.000 
ölçekli çevre düzeni planı ile (NİP-2780,79 Plan İşlem Numaralı) 1/25000 ölçekli ve 1/5000 
ölçekli nazım imar planlarının uygun şekilde değiştirilerek önerildiği,  1/1000 ölçekli 
uygulama imar planında civarı ile birlikte ele alınarak A-2 konut alanı, yeşil alan, ibadet alanı 
ve yol şeklinde yeniden düzenlenen talebinin, 5216 sayılı  Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 
Madde 7- ‘’Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları’’ kısmında yer alan (c), 
(f), (g) bentlerine istinaden yapılmasının 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, Küçük Gümüşgün Mahallesi'nde yer alan 283 
ada, 1 parsel, 284 ada, 1, 2 parsel, 285 ada, 1 parsel, 286 ada 1 parsel 
ve 288 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 
ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.  
 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Pınarbaşı Belediyesinin, Küçük 
Gümüşgün Mahallesi'nde yer alan 283 ada, 1 parsel, 284 ada, 1, 2 parsel, 285 ada, 1 parsel, 
286 ada 1 parsel ve 288 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 
nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.06.2018 tarih ve 260 
numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pınarbaşı Belediyesi, Küçük Gümüşgün 
Mahallesinde bulunan bahse konu alan ticaret alanı, belediye hizmet alanı, sosyal tesis alanı 
ve otopark alanı olarak planlı olup, küçük sanayi alanına dönüştürülmesi ve kaldırılan sosyal 
tesis alanının yerine güneyde küçük sanayi alanı olarak planlı yerin bir kısmının planlanması 
talep edilmektedir. 

Küçük Gümüşgün Mahallesinde bulunan alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında 
ticaret alanı, belediye hizmet alanı, sosyal tesis alanı ve otopark alanı olarak planlı olup, 
küçük sanayi alanına dönüştürülmesi ve kaldırılan sosyal tesis alanının yerine güneyde küçük 
sanayi alanı olarak planlı yerin bir kısmının planlanması talebi İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, öneride küçük sanayi alanı olarak planlanan 
alanın bir kısmında kaldırılan otopark alanının yeniden planlanmasının daha uygun olacağı 
kanaatine varılmıştır. Söz konusu (NİP-13052,10 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı talebinin yukarıda açıklandığı gibi değiştirilerek 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, Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde 558 ada 6 
parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım 
imar plan tadilatı yapılması talebi. 
 
 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan 
Şirintepe Mahallesinde 558 ada 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 
nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.07.2018 tarih ve 267 
numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Şirintepe 
Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda akaryakıt ve LPG istasyonu alanı 
olarak planlı yerin bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir. 

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere 
uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliği gösterimlerine uygun olarak akaryakıt servis istasyonu alanı ve ticaret alanı 
olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,243 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile 
kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun 
kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
 
 
 
Top Tarihi  
Karar No       
Konusu     

: 
: 
: 

09.07.2018 
288 
Kocasinan İlçesi, Akin Mahallesinde, mülkiyeti Kocasinan 
Belediyesine ait, 5915 ada, 133 parsel nolu taşınmazın bulunduğu 
alanda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 
yapılması talebi. 
 

        Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Akin Mahallesinde, 
mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, 5915 ada, 133 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 
1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi  hususunda 
hazırlanan 21.06.2018 tarih ve 241 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, yürürlükteki 1/25.000 
ölçekli nazım imar planında Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı planlı olup, alanın 1/5.000 
ölçekli nazım imar planları ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları bulunmamaktadır. 
Kocasinan Belediyesi, Akin Mahallesi ve civarının ihtiyacını karşılamak amacıyla, söz 
konusu alanın Mezarlık Alanı ve Yol olacak şekilde planlanmasını talep etmektedir. Bahse 
konu alanın Mezarlık Alanı ve Yol olarak planlanmasına ilişkin, ilgili kurum görüşleri ve İl 
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 10.01.2018 tarih, 2018/01 karar nolu uygun görüşü 
bulunmakta olup, bu görüşler neticesinde alanda imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd ve 
arazi çalışmaları tamamlanmıştır. 

1/25000 ölçekli K35A4 ve 1/5000 ölçekli K35A11C nazım imar planı paftalarında 
plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 
yerin 1/25000 ölçekli nazım imar planında Mezarlık Alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar 
planında ise Mezarlık Alanı ve Yol olarak planlanması yönündeki (NİP-26782,2 Plan İşlem 
Numaralı) 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     

: 
: 
: 

09.07.2018 
289 
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'nın, Kocasinan 
İlçesi, Erkilet Bulvarı-Pusula Caddesi kesişimindeki kavşakta imar 
plan değişikliği yapılması talebi. 
 
 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler 
Daire Başkanlığı’nın, Kocasinan İlçesi, Erkilet Bulvarı-Pusula Caddesi kesişimindeki 
kavşakta imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 21.06.2018 tarih ve 242 
numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire 
Başkanlığı'nın talebi üzerine, UKOME Kurulu'nun 11.04.2018 tarihli toplantısında alınan 
2018/04-29 no'lu kararı gereği Kocasinan İlçesi, Erkilet Bulvarı-Pusula Caddesi kesişimindeki 
kavşağın bulunduğu alanda mevcut hale uygun olacak şekilde imar planı değişikliği yapılması 
istenmektedir. 

 5216 sayılı kanunun 7/c ve 7/g maddelerine istinaden 1/5000 ölçekli K34B25A nazım 
imar planı ve 1/1000 ölçekli K34B25A1D uygulama imar planı paftalarında plan müellifi 
tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin yeniden 
düzenlenmesi yönündeki (NİP-30412,13 Plan İşlem Numaralı) 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     

: 
: 
: 

09.07.2018 
290 
Kocasinan Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih, 92 sayılı kararının 
incelenmesi talebi. 
 

 Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 
04.06.2018 tarih, 92 sayılı kararının incelenmesi talebi  hususunda hazırlanan 21.06.2018 
tarih ve 243 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 
6326 ada 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu Konut Alanı, Ticaret Alanı, Yeşil Alan 
ve Yol olarak planlı yerin mülkiyet durumuna uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi 
yönündeki (UİP-31553,6 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.01.2018 tarih, 16 sayılı kararına istinaden 
onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Kocasinan 
Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih, 92 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     

: 
: 
: 

09.07.2018 
291 
Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, mülkiyeti Kocasinan 
Belediyesine ait, 4014 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 
nazım imar planı değişikliği yapılması talebi. 
 
 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesinde, 
mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, 4014 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 
nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.06.2018 tarih ve 255 
numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Kültürel Tesis Alanı olarak planlıdır. 
Kocasinan Belediyesi, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nün talebine istinaden, söz konusu 
taşınmazın bulunduğu alanda Aile Sağlığı Merkezi 3AHB olarak hizmet verildiğini, mevcut 
binanın eski ve ekonomik ömrünü tamamladığını, yeni bir hizmet binasına ihtiyaç 
duyulduğunu belirterek, bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alanın fiili duruma uygun olacak 
şekilde planlanmasını talep etmektedir. 

1/5000 ölçekli K34C05B nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik 
gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Sağlık Tesisi Alanı 
olarak planlanması yönündeki (NİP-30412,11 Plan İşlem Numaralı) 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     

: 
: 
: 

09.07.2018 
292 
Talas İlçesi, Reşadiye (Erciyes) Mahallesi 112 ada, 2 parsel numaralı 
taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
değişikliği yapılması talebi. 
 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Reşadiye (Erciyes) 
Mahallesi 112 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.06.2018 tarih ve 261 numaralı İmar 
ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Reşadiye (Erciyes) 
Mahallesinde bulunan alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında park olarak, 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planında trafo alanı, park alanı ve yol olarak planlıdır. Taşınmazın yakın 
civarında yer alan 157 ada 1 parsel üzerinde bulunan ibadet yeri olarak planlı cami için bir 
imam evi ihtiyacı doğduğu belirtilerek söz konusu 112 ada 2 parsel numaralı taşınmazın imam 
evi yapılmak üzere ibadet alanı olarak planlanması talep edilmektedir. 

1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak planlı yerin ibadet alanı olarak 
planlanması ve kaldırılan yeşil alanın kuzeyinde bulunan ibadet alanının batısının da 
planlanması şeklindeki (NİP-2780,80 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
tadilatı 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     

: 
: 
: 

09.07.2018 
293 
Yahyalı Belediyesinin, Çiğili Mahallesi 1124 ada 1 parsel numaralı 
taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı 
yapılması talebi. 
 
 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Çiğili Mahallesi 
1124 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan 
tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 28.06.2018 tarih ve 262 numaralı İmar ve 
Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazın bulunduğu alan 
1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı olup, Yahyalı Belediyesi, 
taşınmaz üzerinde fiili durumda kuran kursu bulunduğundan alanın sosyal tesis alanı olarak 
planlanmasını talep etmektedir. 

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp 
onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin, fiili duruma uygun şekilde sosyal 
tesis alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2909,26 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli 
nazım imar plan tadilatı 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     

: 
: 
: 

09.07.2018 
294 
Melikgazi Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih, 183, 184, 185, 186, 188 
ve 190 sayılı kararlarının incelenmesi talebi. 
 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 
04.06.2018 tarih, 183, 184, 185, 186, 188 ve 190 sayılı kararlarının incelenmesi talebi 
hususunda hazırlanan 21.06.2018 tarih ve 244 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon 
Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.06.2018 
tarihli kararlarından; 

183 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine Anbar, 
Erenköy ve Hisarcık Bahçelievler Mahallelerinde yeşil alan olarak planlı yerlerin bir 
kısımlarının trafo alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-3034,93 Plan İşlem Numaralı) 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği yapılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

184 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu bağ-
sayfiye evi alanı olarak planlı alandaki imar adasının 10 metre olan ön bahçe çekme 
mesafesinin 5 metre olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 
gerektirmediğinden, (UİP-3051,52 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün 
uygun olacağı, 

185 sayılı kararı ile; Köşk Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu konut 
alanı olarak planlı imar adasında 7,50 metre olan ön çekme mesafelerinin 5 metreye 
düşürülmesi ve 0,30 olan TAKS değerinin ise 0,40 olarak değiştirilmesi talebi, 1/5000 ölçekli 
nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3364,21 Plan İşlem Numaralı) talebin 
oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

186 sayılı kararı ile; Hürriyet Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu imar 
adası ada ayrım çizgisiyle bölünmüş olup batı kısmındaki yapılaşma şartı A-6, doğudaki 



kısımda A-3 veya 700 m2 ifraz şartı olmak kaydıyla Emsal:1,98 olarak planlıdır. İlgili 
taşınmaz imar parseli olup üzerinden ada ayrım çizgisi geçmekte ve uygulama aşamasında 
sıkıntı çıkmaktadır. İmar parselinin yapılaşma şartının tek tip olması için ada ayrım çizgisinin 
parsel dışından geçirilerek yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan 
değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3034,94 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile 
kabulünün uygun olacağı, 

188 sayılı kararı ile; Ağırnas Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda 
konut alanı ve yol olarak planlı yerin fiili durumuna uygun olarak özel sosyal tesis alanı 
olarak yeniden planlanması yönündeki (UİP-802,4 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 08.01.2016 tarih, 14 sayılı 
kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. 
Ancak bahse konu alan Ağırnas koruma amaçlı imar planı etkileme geçiş alanında 
kaldığından Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşü beklendiği için konunun 
yeniden incelenmek üzere  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun 
olacağı, 

190 sayılı kararı ile; İnecik Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu sanayi 
alanı olarak planlı imar adasının 10 metre olan çekme mesafelerinden ağaçlandırılacak alan ve 
trafo alanına bitişik olan kısımlarda 5 metreye düşürülerek yeniden planlanması talebi, 1/5000 
ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3053,31 Plan İşlem Numaralı) 
talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih, 183, 184, 185, 186 ve 190 sayılı 
kararlarının oy birliği ile kabulünün, 188 sayılı kararın ise yeniden incelenmek üzere İmar ve 
Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar 
ve Bayındırlık Komisyon Raporunun, 183 sayılı kararının kabulüne oy çokluğu ile, 184, 185, 
186 ve 190 kararlarının kabulüne ise oy birliği ile karar verildi. 
 
 
Top Tarihi  
Karar No       
Konusu     

: 
: 
: 

09.07.2018 
295 
Melikgazi Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarih, 216, 217, 218 ve 219 
sayılı kararlarının incelenmesi talebi. 
 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 
07.06.2018 tarih, 216, 217, 218 ve 219 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda 
hazırlanan 21.06.2018 tarih ve 245 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.06.2018 
tarihli kararlarından; 

 216 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine Mimarsinan 
Bahçelievler Mahallesinde yeşil alan olarak planlı yerlerin bir kısımlarının trafo alanı olarak 
planlanması yönündeki (UİP-3404,66 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
planı değişikliği yapılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 
gerektirmediğinden, talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

217 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine 
Kazımkarabekir ve Gesi Bahçeli Mahallelerinde yeşil alan olarak planlı yerlerin bir 
kısımlarının trafo alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-3421,64, 3052,39 Plan İşlem 
Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği yapılması talebi, 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin oy birliği ile kabulünün uygun 
olacağı, 

218 sayılı kararı ile; Battalgazi Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu 
alanda mezar kalıntıları bulunduğundan konut alanı olarak planlı yerin bir kısmının Kayseri 



Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına istinaden 1. Derece arkeolojik sit alanı 
olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.02.2018 tarih, 52 sayılı kararına 
istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından (UİP-
3034,98 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

219 sayılı kararı ile; Ağırnas Mahallesinde Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu kararına istinaden plan onama sınırı içerisine alınan yerin 3. Derece arkeolojik sit 
alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.12.2017 tarih, 474 sayılı kararına 
istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından (UİP-
802,5 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarih, 216, 217, 218 ve 219 sayılı 
kararlarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve 
Bayındırlık Komisyon Raporunun 216 ve 217 sayılı kararlarının kabulüne oy çokluğu ile, 218 
ve 219 sayılı kararlarının kabulüne ise oy birliği ile karar verildi. 

 
 
Top Tarihi  
Karar No       
Konusu     

: 
: 
: 

09.07.2018 
296 
Talas Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih, 63 ve 64 sayılı kararlarının 
incelenmesi talebi. 
 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisinin 04.06.2018 
tarih, 63 ve 64 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 28.06.2018 tarih ve 
264 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 04.06.2018 
tarihli kararlarından; 

63 sayılı kararı ile; Talas ilçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan 54 pafta, 
253 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2, Taks: 0.12, 
Kaks: 0.24 yapılaşma nizamlı, minimum parsel büyüklüğü 1000 m2 olan konut alanı olarak 
planlıdır. Söz konusu taşınmazın tescili bozulmuş olup, 26.07.2017 tarihinde onanan 1/1000 
ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planından önceki haline dönüştürülmesi talep 
edilmektedir. (UİP-29857,14  Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin oy 
birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

64 sayılı kararı ile; Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi 171 ada, 60 parsel numaralı 
taşınmazın bulunduğu alan konut alanı olarak planlı olup, söz konusu alanda uygulamada 
yaşanan sorunların ve kadastral uyuşmazlığın giderilebilmesi için konut adasının148 ada, 1 
parsel numaralı taşınmazın sınırına uygun olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan (UİP-
29857,10 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 
ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin oy birliği ile kabulünün 
uygun olacağı, 

Talas Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih, 63 ve 64 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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09.07.2018 
297 
Talas İlçesi ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi arasında, imar 
planında 30 metre genişliğindeki yeni açılan bulvara "15 TEMMUZ 
BULVARI" adının verilmesi talebi. 
 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Talas İlçesi ile Kayseri Organize Sanayi 
Bölgesi arasında, imar planında 30 metre genişliğindeki yeni açılan bulvara "15 TEMMUZ 
BULVARI" adının verilmesi talebi hususunda Bilgi işlem Daire Başkanlığı'nın 04.07.2018 
tarih, 143 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizce yapımı gerçekleştirilen ve 
Talas İlçesi ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi arasında alternatif bir güzergah oluşturan; 
batıda Melikgazi İlçesi Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan başlayarak 
doğuda Osmanlı ve Becen Mahallelerinin kesişimde yer alan Prof. Dr. İhsan Ketin Caddesi'ne 
bağlanan imar planında 30 metre genişliğindeki yeni açılan bulvara "15 TEMMUZ 
BULVARI" adının verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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09.07.2018 
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Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmanlı Mahallesi Kıvılcım Sokak 
No:5 Melikgazi, Yemliha Mahallesi 5132 Sokak No:19 Kocasinan, 
Karamustafapaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No:9 İncesu, Yenicami 
Mahallesi Gürünlü Sokak No:11 Pınarbaşı, Köşk Mahallesi Org. Eşref 
Bitlis Bulvarı No:48 Melikgazi, Beyazşehir Mahallesi 835. Sokak No:6 
Kocasinan, Bahçelievler Mahallesi Soylular 1. Sokak No:21 Talas 
adreslerindeki sosyal tesislerin binası ve müştemilatı ile birlikte 
Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş.'ye tahsis edilmesi 
talebi. 

 
 
Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmanlı 

Mahallesi Kıvılcım Sokak No:5 Melikgazi, Yemliha Mahallesi 5132 Sokak No:19 Kocasinan, 
Karamustafapaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No:9 İncesu, Yenicami Mahallesi Gürünlü Sokak 
No:11 Pınarbaşı, Köşk Mahallesi Org. Eşref Bitlis Bulvarı No:48 Melikgazi, Beyazşehir 
Mahallesi 835. Sokak No:6 Kocasinan, Bahçelievler Mahallesi Soylular 1. Sokak No:21 Talas 
adreslerindeki sosyal tesislerin binası ve müştemilatı ile birlikte Kayseri Mesleki Eğitim ve 
Kültür (KAYMEK) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi hususunda İşletme ve İştirakler Daire 
Başkanlığı'nın 05.07.2018 tarih, 324 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmanlı 
Mahallesi Kıvılcım Sokak No:5 Melikgazi, Yemliha Mahallesi 5132 Sokak No:19 Kocasinan, 
Karamustafapaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No:9 İncesu, Yenicami Mahallesi Gürünlü Sokak 
No:11 Pınarbaşı, Köşk Mahallesi Org. Eşref Bitlis Bulvarı No:48 Melikgazi, Beyazşehir 
Mahallesi 835. Sokak No:6 Kocasinan, Bahçelievler Mahallesi Soylular 1. Sokak No:21 Talas 
adreslerindeki sosyal tesislerin binası ve müştemilatı ile birlikte Kayseri Mesleki Eğitim ve 
Kültür (KAYMEK) A.Ş.’ye her bir tesis için yıllık 1.000,00 TL bedelle 10 yıllığına tahsis 
edilmesi yönünde, Meclis Üyeleri Mustafa GENGEÇ ve Mustafa İNCEOK'un verdiği yazılı 
önergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Talas Belediyesinin, Talas Mahallesi Kertmeler Mevkiinde yapılan 
3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Madde uygulamasında Düzenleme 
Ortaklık Payının (DOP) %40 oranını sağlaması için Kayseri 
Büyükşehir Belediyesinin hissedar olduğu Talas Mahallesi 254 
numaralı parseldeki 258 m² ve 300 numaralı parseldeki 324 m² 
hissesinin DOP'a tahsisinin sağlanması talebi. 
 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Talas Mahallesi 
Kertmeler Mevkiinde yapılan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Madde uygulamasında 
Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) %40 oranını sağlaması için Kayseri Büyükşehir 
Belediyesinin hissedar olduğu Talas Mahallesi 254 numaralı parseldeki 258 m² ve 300 
numaralı parseldeki 324 m² hissesinin DOP’a tahsisinin sağlanması talebi hususunda İmar ve 
Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 05.07.2018 tarih, 326 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin 06.06.2018 tarih ve 325 
Sayılı Encümen Kararına istinaden Talas Mahallesi Kertmeler Mevkiinde yapılan 3194 Sayılı 
İmar Kanununun 18.Madde uygulamasında Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) %40 oranını 
sağlaması için Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hissedar olduğu Talas Mahallesi 254 
numaralı parseldeki 258 m² ve 300 numaralı parseldeki 324 m² hissesinin Düzenleme Ortaklık 
Payına (DOP) tahsisinin sağlanması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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09.07.2018 
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Bosna Hersek'in önemli şehirlerinden biri olan Mostar ile şehrimiz 
arasındaki Kardeş Şehir Protokolü kapsamında; Büyükşehir 
Belediyemiz ve KAYMEK A.Ş.'nin buradaki çalışmalarını yerinde 
görmek ve kamuoyuna yansıtmak üzere, ilimizde faaliyet gösteren 
medya kuruluşlarının temsilcilerinden birer kişinin uygun görülecek 
bir tarihte bu ülkeye ziyaret gerçekleştirmesi talebi. 
 
 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Bosna Hersek'in önemli şehirlerinden 
biri olan Mostar ile şehrimiz arasındaki Kardeş Şehir Protokolü kapsamında; Büyükşehir 
Belediyemiz ve KAYMEK A.Ş.'nin buradaki çalışmalarını yerinde görmek ve kamuoyuna 
yansıtmak üzere, ilimizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarının temsilcilerinden birer kişinin 
uygun görülecek bir tarihte bu ülkeye ziyaret gerçekleştirmesi talebi hususunda 1. Hukuk 
Müşavirliği'nin 09.07.2018 tarih, 154 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bosna Hersek'in önemli şehirlerinden biri 
olan Mostar ile şehrimiz arasındaki Kardeş Şehir Protokolü kapsamında; Kayseri'nin her 
zaman Mostar'ın, Bosna Hersek'in yanında olduğunu bir daha göstermek, Büyükşehir 
Belediyemiz ve KAYMEK A.Ş.'nin buradaki çalışmalarını yerinde görmek ve kamuoyumuza 
yansıtmak üzere, ilimizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarının temsilcilerinden birer kişinin 
uygun görülecek bir tarihte bu ülkeye ziyaret gerçekleştirmesi için talebin kabulüne oy birliği 
ile karar verildi. 
 
 



 
Top Tarihi  
Karar No       
Konusu     

: 
: 
: 

09.07.2018 
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Meclisin Komisyonlara Havale Edilen Gündem Maddeleri. 
 

Meclis gündeminin 31. ve 53. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oy birliği ile; 

Meclis gündeminin 33. maddesinin tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havalesine oy birliği ile; 

Meclis gündeminin 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 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. 
 
 


