Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.01.2020
: 1
: Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçiminin yapılması talebi.

Meclis gündeminin 1. Maddesinde bulunan, Denetim Komisyonuna gizli oyla üye
seçiminin yapılması talebi hususunda, 1. Hukuk Müşavirliğinin 07.01.2020 tarih ve 5 sayılı
yazıları okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 25. ve Belediye
Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddelerinde, “İl ve İlçe belediyeleri ile nüfusu
10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin
bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için
kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir
denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin
meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur” denilmektedir.
Konuya ilişkin olarak Meclis üyeleri H.Mustafa PALANCIOĞLU, Mustafa YALÇIN,
Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR ve Hacı ÇEVİKEL yazılı öneri ile; Denetim Komisyonunun
5 kişiden oluşmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Buna göre; Meclis üyeleri H.Mustafa PALANCIOĞLU, Mustafa YALÇIN, Ahmet
ÇOLAKBAYRAKDAR ve Hacı ÇEVİKEL yazılı öneri ile; Emine TİMUÇİN, Sami
ÜSTÜNDAĞ, Hasan Nuri KUŞ, İhsan URHAN ve Ali KABAK seçilmeleri yönünde teklifte
bulunmuş olup, 64 üyenin katılımıyla yapılan gizli oylama neticesinde, Büyükşehir Belediyesi
Denetim Komisyonuna; Emine TİMUÇİN’in 54 oy, Sami ÜSTÜNDAĞ'ın 54 oy, Hasan Nuri
KUŞ’un 55 oy, İhsan URHAN'ın 54 oy ve Ali KABAK’ın 56 oy alarak seçilmelerinin
kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.01.2020
: 2
: Kocasinan Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 215 sayılı kararının
incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin
02.12.2019 tarih, 215 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 19.12.2019
tarih
ve 245 numaralı
İmar ve
Bayındırlık
Komisyon
Raporu
okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mahzemin Mahallesi, 106 ada 15 parsel
numaralı taşınmazın bulunduğu konut alanı, ilkokul alanı, lise alanı, semt oyun alanı, su
deposu ve yol olarak planlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait söz konusu parsel üzerinde
mahallenin ihtiyaçları doğrultusunda lise alanı yapılabilmesi için mülkiyetten kaynaklı
sorunların giderilmesi amacıyla alanın yeniden planlanması yönündeki (UİP-40012,1 Plan
İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz
Meclisinin 10.06.2019 tarih, 163 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar
planına uygun olarak hazırlandığından,
Kocasinan Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 215 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

: 13.01.2020
: 3
: Kocasinan Belediyesinin, Oymaağaç Mahallesi, 126 ada, 5 ve 6 parsel
numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar
planı değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Oymaağaç
Mahallesi, 126 ada, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli
nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 19.12.2019 tarih ve
246 numaralı
İmar
ve
Bayındırlık
Komisyon
Raporu
okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar
planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı olarak planlı iken, adı geçen
taşınmazların maliki, Kocasinan Belediyesine başvurarak, söz konusu alanda Kuran Kursu ve
külliyesi yapmak amacı ile plan değişikliği yapılarak Özel Sosyal Tesis Alanı olarak
planlanması talebinde bulunmuştur. Talep Belediyemize iletilmiş, 5216 sayılı kanun gereği
K34B23A pafta numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediyesi
Meclisi'nin 11.02.2019 tarih, 59 sayılı kararıyla kabul edilmiş, Belediyemizce onanarak askı
ilanına müteakip yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli nazım imar planına
uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Kocasinan Belediye Meclisinin
01.07.2019 tarih ve 148 sayılı kararı ile Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmıştır. Ancak
Kocasinan Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü'nün 02.09.2019 tarih ve E.482582 sayılı
yazılarında söz konusu mahallede Kuran Kursu bulunnası ve öğrenci temininde güçlük
çekilmesi nedeniyle söz konusu alana Kuran Kursu yapılmasının uygun görülmediği yönünde
olumsuz görüş bildirilmiş olup, bu sebeple Büyükşehir Belediyesi Meclisinin, 14.10.2019
tarih ve 267 sayılı kararı ile 11.02.2019 tarih ve 59 sayılı kararından önceki nazım imar
planlarındaki hale getirilmesi kanaatine varıldığından talebin iadesine karar verilmiştir. Söz
konusu Meclis Kararının yerine getirilmesi amacı ile ilgili kanun ve yönetmelikler
doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir.
1/5000 ölçekli K34B23A nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik
gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Özel Sosyal Tesis Alanı olarak
planlı yerin Kocasinan Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü'nün görüşüne istinaden Büyükşehir
Belediyesi Meclisi'nin 11.02.2019 tarih, 59 sayılı kararı öncesi planındaki hale getirilerek
konut alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-31412,55 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

: 13.01.2020
: 4
: Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 10637
ada, 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı
değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan
İlçesi, Pervane Mahallesi, 10637 ada, 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar
planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 19.12.2019 tarih ve 247 numaralı İmar
ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar
planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Özel Sosyal Tesis Alanı olarak planlıdır.

Bahsi geçen alanın Havaalanı yolu üzerinde bulunması ve şehrin turizm altyapısına olanak
sağlamak amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda Ticaret Alanı olarak planlanması talep
edilmektedir.
5216 sayılı kanunun 7/c maddesine istinaden 1/5000 ölçekli K34C05B nazım imar
planı ve 1/1000 ölçekli K34C05B2A ve K34C05B2B uygulama imar planı paftalarında plan
müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Özel
Sosyal Tesis Alanı olarak planlı yerin Ticaret Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP30412,54 Plan İşlem Numaralı) imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun
olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy
çokluğu ile karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.01.2020
: 5
: Akkışla İlçesi, Yukarı Mahalle, 184 ada, 315 parsel numaralı
taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Akkışla İlçesi, Yukarı Mahalle, 184 ada,
315 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 19.12.2019 tarih ve 248 numaralı İmar ve
Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akkışla Belediyesi, söz konusu 1/5000
ölçekli nazım imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlı yerin Ticaret Alanı olarak
planlanması yönünde nazım imar planı değişikliği yapılmasını talep etmektedir.
1/5000 ölçekli nazım imar planları paftalarında plan müellifi tarafından teknik
gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Belediye Hizmet Alanı olarak
planlı yerin Ticaret Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-3853,14 plan işlem numaralı)
çevre düzeni planı ve 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

: 13.01.2020
: 6
: Talas Belediye Meclisinin 04.11.2019 tarih, 181 sayılı kararının
incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisinin 04.11.2019
tarih, 181 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 19.12.2019 tarih ve
249 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi 1892 ada 1
parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.00, Yençok:15.00 metre,
20 metre ve 7 metre yola bakan cepheleri 10 metre diğer cephelerden 5 metre çekme mesafesi
bulunan yapılaşma şartlarına sahip ticaret alanı olarak planlı iken 20 metre yola bakan
cephesindeki 10 metre çekme mesafesinin 5 metreye düşürülerek E:1.00, Yençok:15.00
metre, 7 metre yola bakan cephesi 10 metre diğer cephelerden 5 metre çekme mesafesi
bulunacak şekilde yapılaşma şartlarına sahip ticaret alanı olarak düzenlenerek planlanması

yönündeki (UİP-29857,78 plan işlem numaralı) tadilat talebinin,
Talas Belediye Meclisinin 04.11.2019 tarih, 181 sayılı kararının yeniden
değerlendirilmek üzere oy birliği ile iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve
Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.01.2020
: 7
: Talas Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 194, 195 ve 197 sayılı
kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisinin 02.12.2019
tarih, 194, 195 ve 197 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 19.12.2019
tarih ve 250 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 02.12.2019
tarihli kararlarından;
194 sayılı kararı ile; Yukarı Mahalle 2804 parselin bulunduğu alan Taks:0.12
Kaks:0.24 ayrık nizam konut alanı yol ve park alanı olarak planlıdır. 1991 yılında yapılan
revizyon imar planı ile tescilli parsel, konut alanı olarak planlı iken konut alanı, yol ve park
alanı olarak planlanması nedeniyle parsel üzerinde uygulama yapılamaz hale geldiği tespit
edilmiş olup, uygulamadaki sorunların giderilmesi için park alanının küçültülerek, Taks:0.12
Kaks:0.24 ayrık nizam konut alanı ve park alanı olarak düzenlenerek tekrar planlanması,
gerekli olan park alanı ihtiyacı içinde alanın güney batısında yer alan otopark alanı olarak
planlı yerin park alanı olarak planlanması talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
gerektirmediğinden, (UİP-29857,83 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün
uygun olacağı,
195 sayılı kararı ile; Kiçiköy Mahallesi 31 ada 29 parselin bulunduğu alan yol olarak
planlı iken Talas Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih 112 sayılı kararından önce imar adası
içerisinde yer aldığı tespit edilmiş olup, E:1.00, Yençok:11.25 metre yapılaşma şartlarına
sahip turizm alanı olarak düzenlenerek tekrar planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar
plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-29857,85 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği
ile kabulünün uygun olacağı,
197 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesi 2921 ve 2922 parsel numaralı 5393 sayılı
Belediye Kanununun 73. maddesine istinaden ''Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı''
olarak ilan edilmiş taşınmazların bulunduğu alan konut alanı ve yol olarak planlı iken konut
adasındaki kırık formu düzelterek konut alanı ve yol olarak tekrar planlanması, düzenlemeler
sonucu artan nüfus nedeni ile oluşan yeşil alan ihtiyacının giderilmesi içinde alanın güney
batısındaki yol ve park alanı olarak planlı yerde park alanının büyütülerek park alanı ve yol
olarak tekrar planlanması, Ayrıca söz konusu parsellerin kuzeyindeki ticaret alanında 20
metre yola cephe olan kısımdaki 10 metre çekme mesafesinin 5 metre olacak şekilde, 30
metre yola cephe olan kısmındaki 15 metre çekme mesafesinin ise 10 metre olacak şekilde
tekrar planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden,
(UİP-29857,86 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,
Talas Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 194, 195 ve 197 sayılı kararlarının oy
birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon
Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.01.2020
: 8
: Develi Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 91 sayılı kararının
incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Develi Belediye Meclisinin 02.12.2019
tarih, 91 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 19.12.2019 tarih ve
251 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan mevcut imar planında
otopark alanı olarak planlı olup, fiili durumda terminal binaları bulunduğundan E:0.80 ve
Yençok:9.00 m. yapılaşma koşullarında terminal alanı olarak planlanmış alanın dışında kalan
alanın ise mevcut imar planında kullanıldığı şekilde otopark alanı olarak planlandığı (UİP4138,53 Plan İşlem Numaralı) uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin
11.02.2019 tarih, 48 sayılı kararına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar
planına uygun olarak hazırlandığından,
Develi Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 91 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

: 13.01.2020
: 9
: İncesu Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 108 ve 110 sayılı
kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, İncesu Belediye Meclisinin 02.12.2019
tarih, 108 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 19.12.2019 tarih
ve 252 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisinin 02.12.2019
tarihli kararlarından;
108 sayılı kararı ile; mevcut imar planında mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne
ait 2605 ada 72, 73 ve 74 numaralı parsellerin otopark alanında kalacak şekilde yeniden
düzenlenmesi ve imar adası içerisinde kalan mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait
yerlerdeki imar adası sınırının yeniden düzenlenmesine ilişkin (UİP- 6766,20 Plan İşlem
Numaralı) uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,
110 sayılı kararı ile; söz konusu alan imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma
Alanı ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlı olup; Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
Genel Müdürlüğü 154 kV Ürgüp-Çinkur (TTFO) (KOP) Enerji İletim hattı kurulması için
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 19.12.2017 tarih, 21-477 sayılı Bakanlık oluru ile kamu
yararı kararı vermiştir. Enerji İletim Hattının planlara işlenmesine ilişkin (UİP- 6766,21 Plan
İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz
Meclisinin 19.08.2019 tarih, 213 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar
planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,
İncesu Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 108 ve 110 sayılı kararlarının oy birliği
ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun
kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.01.2020
: 10
: Develi İlçesi, Epçe Mahallesi, 1837 parsel numaralı taşınmazların
bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Develi İlçesi, Epçe Mahallesi, 1837
parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması
talebi hususunda hazırlanan 19.12.2019 tarih ve 253 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon
Raporu okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım
imar planı bulunmamakta olup; Develi Belediyesi Epçe Mahallesinde kayıtlı 1837 numaralı
parselin bir kısmının Yanıcı ve Parlayıcı Maddeler Üretim ve Depolama Alanı ve Yanıcı ve
Parlayıcı Maddeler Üretim ve Depolama Alanına hizmet vermesi amacıyla arazide mevcut
fiili kullanılan yollar üzerinde 15 metrelik taşıt yolları planlanmasını talep etmektedir.
1/5000 ölçekli L35A21B nazım imar planı paftasında Yanıcı ve Parlayıcı Maddeler
Üretim ve Depolama Alanı planlanmasına ilişkin (NİP- 40395 Plan İşlem Numaralı) nazım
imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık
Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.01.2020
: 11
: Melikgazi İlçesi, Alpaslan Mahallesinde Gavremzade Abdulkadir Ağa
Bin Ali Vakfı'na ait olan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı
yapılması talebi.

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Alpaslan Mahallesinde
Gavremzade Abdulkadir Ağa Bin Ali Vakfı’na ait olan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan
tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 19.12.2019 tarih ve 254 numaralı İmar ve
Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Alpaslan Mahallesinde
uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla, mülkiyeti Gavremzade Abdulkadir
Ağa Bin Ali Vakfı’na ait 8448 ada, 2 parsel, 8449 ada, 1 parsel ve 8450 ada, 1 parsel numaralı
taşınmazların bulunduğu konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerlerin söz konusu
Vakıf ile Belediyemiz arasında yapılan protokol gereği Ticaret+Konut (TİCK) alanı ve park
alanı olarak planlanması istenmektedir.
1/5000 ölçekli K35D01D ve K35D01C nazım imar planı paftalarında plan müellifi
tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin
Ticaret+konut (TİCK) alanı ve park alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-34960,2 plan
işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı
yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar
verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.01.2020
: 12
: Melikgazi Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 312, 313, 314, 315, 316
ve 317 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin
02.12.2019 tarih, 312, 313, 314, 315, 316 ve 317 sayılı kararlarının incelenmesi
talebi hususunda hazırlanan 19.12.2019 tarih ve 255 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon
Raporu okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.12.2019
tarihli kararlarından;
312 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesinde 5844 ada 13,14 ve 15 parsel numaralı
taşınmazların bulunduğu imar adasında 10 metre olan ön bahçe çekme mesafesinin 5 metreye
düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP3051,75 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin
oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,
313 sayılı kararı ile; Eğribucak Mahallesinde bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlı
alanda 7837 ada 12 parsel numaralı taşınmazın batısında fiili olarak açık olan yolun uygulama
imar planına 7 metre genişliğinde yaya yolu olarak işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım
imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-3053,47 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli
uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,
314 sayılı kararı ile; Becen Mahallesinde bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlı alanda
5449 ada 7 ve 8 parsel ve 10395 ada 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu imar
adalarında uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla alanın yeniden
düzenlenmesi istenmekte olup, 7 ve 8 numaralı parsel malikleri tarafından yaptırılan ifraztevhid işlemi esnasında ortaya çıkan ve 10395 ada, 4 numaralı parselin çok mülkiyetli olması
sebebiyle ifraz işlemi yaptırılamadığından, imar adasındaki 48 m2’lik terk yapılamayan
kısmın imar adası dışında kalacak şekilde imar ada hattının yeniden düzenlenmesi talebi,
1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak yapılmak istenen plan
tadilatı için 10395 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz maliklerinin muvafakatları
alınmadığından, (UİP-3051,76 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan
tadilatı yapılması talebinin oy birliği ile iadesinin uygun olacağı,
315 sayılı kararı ile; Kazım Karabekir Mahallesinde bağ ve sayfiye evi alanı olarak
planlı alanda 7113 ada 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imar adasında 10 metre olan
ön bahçe çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan
değişikliği gerektirmemektedir. Ancak imar adasında 15 metre genişliğinde ön bahçe çekme
mesafeleri de bulunduğu anlaşıldığından, imar adası bütünündeki ön bahçe çekme
mesafelerinin 5 metreye düşürülmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. (UİP-3053,46
plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması talebinin oy birliği
ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,
316 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesinde Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.'nin
talebine istinaden bölgenin elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanması amacı ile park alanı
olarak planlı yerde trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
gerektirmediğinden (UİP-3343,12 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan
tadilatı yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,
317 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesinde bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlı
10443 ada 20 ve 21 parsel numaralı taşınmazların batısında imar adasının tamamlayıcısı olan
yoldan ihdas kısmının Karayolları Genel Müdürlüğü kamulaştırma sınırında kaldığından, imar
adasının parsel sınırına çekilerek yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan

değişikliği gerektirmediğinden (UİP-3051,74 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama
imar plan tadilatı yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,
Melikgazi Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 312, 313, 316 ve 317 sayılı
kararlarının oy birliği ile kabulünün, 315 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle oy
birliği ile değiştirilerek kabulünün, 314 sayılı kararının ise oy birliği ile iadesinin uygun
olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile
karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.01.2020
: 13
: Hacılar Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 87 sayılı kararının
incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Hacılar Belediye Meclisinin 02.12.2019
tarih, 87 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 19.12.2019 tarih ve
256 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karpuzseki Mahallesinde 4244 ada 1 parsel
numaralı taşınmazın bulunduğu mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait alanda 7 metre
genişliğindeki yaya yolunun fiili durumuna uygun olarak uygulama imar planına işlenmesi
talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-27999,2 plan
işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılmasının uygun olacağı
kanaatine varıldığından,
Hacılar Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih, 87 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

: 13.01.2020
: 14
: 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun "K Cetveli"ne göre;
İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele fazla çalışma ücreti
ödenmesi talebi.

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu'nun "K Cetveli"ne göre; İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele fazla çalışma
ücreti ödenmesi talebi hususunda İtfaiye Dairesi Başkanlığının 07.01.2020 tarih ve 4 sayılı
yazıları okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı,
Strateji ve Bütçe Başkanlığının 31/12/2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun Bağlı Cetveller
ekinde sunulan K Cetvelinde; "Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel
kişiliğine haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı
Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlere bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde

fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile
tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir." ibaresi yer almaktadır.
Bu nedenle günün 24 saatinde devamlılık gösteren itfaiye hizmetlerinde çalışan
personele ödenmesi gereken K Cetvelinde belirtilen 559,00 TL tutarındaki fazla çalışma
ücretinin İtfaiye Daire Başkanlığında fiilen itfai olaylara müdahale eden personele ödenmesi
talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.01.2020
: 15
: 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun "K Cetveli"ne göre;
Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele fazla çalışma ücreti
ödenmesi talebi.

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu'nun "K Cetveli"ne göre; Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele fazla çalışma
ücreti ödenmesi talebi hususunda Zabıta Dairesi Başkanlığının 07.01.2020 tarih ve 28 sayılı
yazıları okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye
Kanunun 51. maddesinde “Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin
çalışma süresi ve saatleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve
saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde
düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai
ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi
kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” denilmektedir.
31.12.2019 gün ve 30995 Sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak
yürürlüğe giren 2020 yılı Mali Bütçe Kanununun (K) cetveline göre; Zabıta Personeli
için, nüfusa göre her ay için 559,00 TL üst sınır olarak belirlenen, fazla çalışma ücreti ile 30
günü geçmeyen hastalık izni, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma,
yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince, fazla mesai verilmesi talebinin kabulüne
oy birliği ile karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.01.2020
: 16
: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro
İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
oluşturulan II ve III Sayılı Cetvellerin onaylanması talebi.

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun
olarak oluşturulan II ve III Sayılı Cetvellerin onaylanması talebi hususunda İnsan Kaynakları
ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.01.2020 tarih ve 27 sayılı yazıları okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin ikinci
fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke
Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen II ve III sayılı
cetvellerin ekteki şekliyle onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.01.2020
: 17
: Belediyemiz çeşitli birimlerinde sözleşmeli personel statüsünde görev
yapan personelin 2020 mali yılı net ücretlerinin belirlenmesi talebi.

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Belediyemiz çeşitli birimlerinde
sözleşmeli personel statüsünde görev yapan personelin 2020 mali yılı net ücretlerinin
belirlenmesi talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.01.2020
tarih ve 26 sayılı yazıları okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin çeşitli birimlerinde
sözleşmeli personel statüsünde görev yapan ve sözleşme süreleri 31.12.2019 tarihinde sona
eren personelin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
boş kadro karşılığı gösterilerek 2020 mali yılında aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli
personel statüsünde çalıştırılmalarına devam edeceklerinden, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğünün 06.01.2020 tarih ve 1 sayılı genelgesi uyarınca , 2020 Mali
yılında Temmuz ayı 657 sayılı devlet memurlarına gelecek zam oranında yansıtılmak üzere
kadro unvanı hizasında gösterilen net ücretlerin ekteki şekliyle belirlenmesi talebinin
kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.01.2020
: 18
: 2020 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik)
İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebi.

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 2020 Mali Yılında Belediyemizde
çalıştırılacak
Geçici
(Mevsimlik)
İşçilere ait
vize cetvelinin
onaylanması
talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.01.2020 tarih ve
28 sayılı yazıları okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Değişik 24 ve kamu da
geçici (Mevsimlik İşçi) çalıştırılmasına ilişkin 5620 Sayılı Kanunun 3.Maddesi Uyarınca 2020
Mali yılında belediyemizde çalıştırılacak geçici (mevsimlik İşçi) işçilere ait vize cetvelinin
ekteki şekliyle onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.01.2020
: 19
: Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik
Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye finansal ihtiyaçlarında
kullanılmak üzere 32.000.000,00 TL borçlanma yetkisi verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt
Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye finansal ihtiyaçlarında
kullanılmak üzere 32.000.000,00 TL borçlanma yetkisi verilmesi talebi hususunda İşletmeler
ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 07.01.2020 tarih ve 8 sayılı yazıları okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje
Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye finansal ihtiyaçlarında kullanılmak
üzere 32.000.000,00 TL borçlanma yetkisi verilmesi talebinin gündemden çekilmesine oy
birliği ile karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.01.2020
: 20
: Mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait Kayseri Şehir
Tiyatrosunun demirbaşlarının, İl Kültür Müdürlüğüne devri
kapsamında protokol imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişilere
yetki verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na
ait Kayseri Şehir Tiyatrosunun demirbaşlarının, İl Kültür Müdürlüğüne devri kapsamında
protokol imzalanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh
BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişilere yetki verilmesi talebi hususunda Kültür ve
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 07.01.2020 tarih ve 7 sayılı yazıları okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün
şehrimizde hizmet verebilmesi için, mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olan Kayseri
Şehir Tiyatrosunun işletilmesi belediyemiz tarafından yapılmayacaktır.
Mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait Kayseri Şehir Tiyatrosunun
demirbaşlarının, İl Kültür Müdürlüğüne devri kapsamında protokol imzalanması için Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişilere
yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.01.2020
: 21
: Başkan Danışmanı olarak görev yapmak üzere karşılıklı sözleşme
akdedilecek olan Dursun ÇİÇEK'e takdir edilecek net ücretin
belirlenmesi talebi.

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Başkan Danışmanı olarak görev yapmak
üzere karşılıklı sözleşme akdedilecek olan Dursun ÇİÇEK’e takdir edilecek net ücretin
belirlenmesi talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 09.01.2020
tarih ve 34 sayılı yazıları okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başkan Danışmanı olarak görev yapmak
üzere karşılıklı sözleşme akdedilecek olan Dursun ÇİÇEK'e 5216 sayılı Kanunun 20. maddesi
uyarınca 6.700,00 TL aylık net ücretin belirlenmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar
verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.01.2020
: 22
: Belediyemiz ile Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) ve Erciyes
Üniversitesi arasında Kemik İliği Hastanesi yapımına katkı sağlamak
amacıyla protokol yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği bir kişiye yetki
verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Belediyemiz ile Kansere Karşı Birlikte
Derneği (KANKA) ve Erciyes Üniversitesi arasında Kemik İliği Hastanesi yapımına katkı
sağlamak amacıyla protokol yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi
talebi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 09.01.2020 tarih ve 20 sayılı yazıları
okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz ile Kansere Karşı Birlikte
Derneği (KANKA) ve Erciyes Üniversitesi arasında Kemik İliği Hastanesi yapımına katkı
sağlamak amacıyla protokol yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne
oy birliği ile karar verildi.
Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.01.2020
: 23
: Mülkiyeti Belediyemize ait Kayseri Valiliği yanındaki taş binanın giriş
katının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına tahsisinin yapılması
talebi.

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Kayseri
Valiliği yanındaki taş binanın giriş katının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına tahsisinin
yapılması talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 09.01.2020 tarih ve
17 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cumhurbaşbakanlığı İletişim Başkanlığı,
Kayseri İl Müdürlüğü 22.10.2019 tarih, 201-56 sayılı yazılarıyla, mülkiyeti Belediyemize ait
Valilik yanındaki taş binanın Başkanlıklarına tahsisini talep etmektedirler.
5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesi gereğince, Mülkiyeti Belediyemize ait
Kayseri Valiliği yanındaki taş binanın (Toplum Ruh Sağlığı Merkezi) giriş
katının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına 5 yıllığına ücretsiz olarak tahsis
edilmesi yönünde, Meclis Üyeleri İlyas EMRE ve Ahmet TURAL'ın verdiği yazılı önergenin
kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.01.2020
: 24
: Belediyemizin yatırımlarında kullanılmak üzere 175.000.000,00 TL
ulusal bankalardan kredi alınabilmesi için Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği
kişilere yetki verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Belediyemizin yatırımlarında
kullanılmak üzere 175.000.000,00 TL ulusal bankalardan kredi alınabilmesi için Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişilere
yetki verilmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 13.01.2020 tarih ve
21 sayılı yazıları okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin yatırımlarında kullanılmak
üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden borçlanma ile ilgili her türlü
kanun hükümlerine bağlı kalmak şartıyla 175.000.000,00 TL ulusal bankalardan kredi
alınabilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ veya
görevlendireceği kişilere yetki verilmesi talebinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.01.2020
: 25
: Meclisin Komisyonlara Havale Edilen Gündem Maddeleri.

Meclis gündeminin 23, 24, 25 ve 26. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim,
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oy birliği ile,
Meclis gündeminin 14, 15, 16, 17, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46 ve 47. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havalesine oy birliği ile karar verildi.

