Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.07.2018
: 302
: Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, 4677 ada, 1 parsel, 4678 ada, 1
parsel, 4685 ada, 1 parsel, 4687 ada, 1 parsel nolu taşınmazların
bulunduğu alan ve civarında yapılmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar
planlarını kapsayan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin
09.04.2018 tarih, 148 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan
itirazların görüşülmesi talebi.

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Şeker
Mahallesinde, 4677 ada, 1 parsel, 4678 ada, 1 parsel, 4685 ada, 1 parsel, 4687 ada, 1 parsel
nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında yapılmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar
planlarını kapsayan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2018 tarih, 148 sayılı
kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan
11.07.2018 tarih ve 269 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; ATM Sağlık Kayseri Yatırım ve İşletme
A.Ş.'nin 20.06.2018 tarihli dilekçesi ile, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, 4677 ada, 1
parsel, 4678 ada, 1 parsel, 4685 ada, 1 parsel, 4687 ada, 1 parsel nolu taşınmazların
bulunduğu alan ve civarında Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2018 tarih, 148
sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki Akaryakıt ve Servis
İstasyonunun, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler, sözleşmeler ve Kocasinan Belediye
Meclisi'nin 06.01.2011 tarih, 25 sayılı meclis kararı gerekçe gösterilmiş, ayrıca plan
değişikliğine konu alanın özelleştirme kapsamına alındığı, özelleştirme kapsamına alınan arsa
ve arazilerin imar fonksiyonlarının 5 yıl değiştirilemeyeceği beyanında bulunularak, bahse
konu alandaki Akaryakıt ve Servis İstasyonunun, Kayseri Şehir Hastanesinin bulunduğu 7093
ada, 20 parselde planlanması yönünde itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraza ilişkin yapılan değerlendirmelerde, imar planı değişikliği yapılan
alanda mevcut akaryakıt istasyonunun, yapılacak Hafif Raylı Sistem güzergahındaki alt geçit
çalışmaları nedeniyle atıl durumda kalacağından, mülkiyeti Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'ye
ait 4678 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde 40 metrelik yola cephe verecek şekilde yeniden
planlanması, yapılan planların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliği ve Ek Gösterimleri ve ilgili diğer yönetmeliklere uygun olması, Kayseri Şehir
Hastanesi'nin bulunduğu 7093 ada, 20 parselin yürürlükteki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar
planlarında Sağlık Tesis Alanı (Sağlık Kampüsü) olarak planlı olup, Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 4. Mad.: “Sağlık Tesisleri Alanı: Hastane, sağlık ocağı, aile
sağlık merkezi, doğumevi, dispanser ve poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi, fizik tedavi ve
rehabilitasyon merkezi, entegre sağlık kampüsü gibi fonksiyonlarda hizmet veren gerçek veya
tüzel kişilere veya kamuya ait tesisler için uygulama imar planında özel veya kamu tesisi alanı
olduğu belirtilmek suretiyle ayrılan alanları ifade eder.” denilmesi, Kocasinan Belediye
Meclisi'nin 06.01.2011 tarih ve 25 sayılı kararında itiraz dilekçesinde bahsedilenin aksine,
Sağlık Kampüsü olarak planlanan alanda akaryakıt ve servis istasyonu planlanabileceği gibi
bir ifade bulunmaması, itiraza konu plan değişikliğinin mülkiyetinin Kayseri Şeker Fabrikası
A.Ş.'ye ait olması ve Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. hakkında Özelleştirme Yüksek
Kurulu’nun özelleştirme kararı almadığı bir kuruluş olmasından dolayı, plan müellifinin de
olumsuz görüşüne istinaden, itirazın oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde
hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.07.2018
: 303
: Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt, Konaklar, Melikgazi, Yeni, Germir
Mahalleleri genelinde yapılmış olan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar
planlarını kapsayan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin
16.02.2018 tarih, 79 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan
itirazların görüşülmesi talebi.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt,
Konaklar, Melikgazi, Yeni, Germir Mahalleleri genelinde yapılmış olan 1/5000 ölçekli
revizyon nazım imar planlarını kapsayan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin
16.02.2018 tarih, 79 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların
görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 11.07.2018 tarih ve 270 numaralı İmar ve
Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt,
Konaklar, Melikgazi, Yeni ve Germir Mahallelerinde yapılan revizyon nazım imar planına
Konaklar Mahallesi, 767 parsel nolu taşınmaz hissedarı söz konusu alanda yoğunluk artışı
yapılmadığı gerekçesi ile itirazda bulunmuştur. Bahsi geçen alan ve civarında yoğunluk artışı
planlanmasının 1/25000 ölçekli nazım imar planı kararlarına uygun olmayacağı kanaatine
varıldığından, itirazın oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve
Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.07.2018
: 304
: Kocasinan Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 103, 104 ve 105 sayılı
kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin
02.07.2018 tarih, 103, 104 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan
11.07.2018 tarih ve 271 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.07.2018
tarihli kararlarından;
103 sayılı kararı ile: Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 4428 ada 2 parsel nolu
taşınmazın bulunduğu Özel Sosyal Tesis Alanı olarak planlı alanın E:1.00 Yençok:12.00 m.
yapılaşma koşullu Resmi Kurum Alanı olacak şekilde planlanması yönündeki (UİP- 31553,9
Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Belediyemiz
Meclisinin 12.02.2018 tarih, 58 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar
planına uygun olarak hazırlandığından, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,
105 sayılı kararı ile: Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. 'nin talebine istinaden,
Kocasinan İlçesi, Serçeönü, Kötügöller, Mimarsinan ve Sümer Mahallelerinde koordinatları
belirlenmiş Park Alanı olarak planlı alanlarda, bölgedeki elektrik ihtiyacının daha düzenli
karşılanabilmesi amacıyla 4 adet trafo yeri planlanması yönündeki (UİP- 31553,11 Plan İşlem
Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım
imar planı değişikliği gerektirmediğinden, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 103 ve 105 sayılı kararlarının oy
birliği ile kabulünün uygun olacağı, 104 sayılı kararının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve
Bayındırlık Komisyon Raporunun, 105 sayılı kararının kabulüne oy çokluğu ile, 103 ve 104
sayılı kararlarının kabulüne ise oy birliği ile karar verildi.
Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.07.2018
: 305
: Kocasinan Belediye Meclisinin 05.07.2018 tarih, 118, 119 ve 120 sayılı
kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin
05.07.2018 tarih, 118, 119 ve 120 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan
11.07.2018 tarih ve 272 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.07.2018
tarihli kararlarından;
119 sayılı kararı ile: Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.'nin talebine istinaden,
Kocasinan İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 4093 ada 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu park
alanı olarak planlı alanda, Kocasinan Belediyesince yapılacak olan Sosyal Tesis ve Pazar
Alanının enerji ihtiyacını karşılaması amacıyla, mevcut trafo binasının deplase edilerek
yeniden trafo yeri planlanması yönündeki (UİP- 31553,12 Plan İşlem Numaralı) 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
gerektirmediğinden, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,
120 sayılı kararı ile: Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.'nin talebine istinaden,
Kocasinan İlçesi, Hilal Mahallesi'nde, koordinatları belirlenmiş park alanı olarak planlı
alanda, bölgedeki elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi amacıyla yeni trafo yeri
planlanması yönündeki (UİP- 31553,13 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, oy
birliği ile kabulünün uygun olacağı,
Kocasinan Belediye Meclisinin 05.07.2018 tarih, 119 ve 120 sayılı kararlarının oy
birliği ile kabulünün uygun olacağı, 118 sayılı kararının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar
ve Bayındırlık Komisyon Raporunun, 119 ve 120 sayılı kararlarının kabulüne oy çokluğu
ile, 118 sayılı kararının kabulüne ise oy birliği ile karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.07.2018
: 306
: Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde, Sağlık Kampüsü
alanının güney batısında konut alanı olarak planlı bölgede bulunan
DSİ kanalının planlara işlenmesi yönünde 1/5000 ölçekli nazım imar
planı değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker
Mahallesinde, Sağlık Kampüsü alanının güney batısında konut alanı olarak planlı bölgede
bulunan DSİ kanalının planlara işlenmesi yönünde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği

yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.07.2018 tarih ve 273 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, yol ve yeşil alan olarak
planlıdır. Belediyemizce yapılan imar uygulamaları çalışmaları esnasında bu alandan geçen
mevcut kanal ile ilgili sorunlar yaşanmış olup; konu ile ilgili Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden görüş istenmiştir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
12. Bölge Müdürlüğü 29.05.2018 tarih, 382101 sayılı yazıları ile bu alandan geçen kanal
enkesit bilgilerini tarafımıza göndererek mevcut kanalın planlara işlenmesini talep etmiştir.
1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere
uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı, yol ve yeşil alan olarak
planlı alanda DSİ kanalının planlara işlenmesi yönündeki (NİP-30412,14 Plan İşlem
Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun
olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile
karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.07.2018
: 307
: Melikgazi Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 225, 230, 231, 232, 233,
234, 237, 239 sayılı ve 04.07.2018 tarih, 254, 255 ve 256 sayılı
kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin
02.07.2018 tarih, 225, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 239 sayılı ve 04.07.2018 tarih, 254, 255
ve 256 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.07.2018 tarih ve
274 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.07.2018
tarihli kararlarından;
231 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine Melikgazi
İlçesi, Gürpınar Mahallesinde spor tesisi alanı olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı
olarak planlanması yönündeki (UİP-19779,4 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,
232 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine Melikgazi
İlçesi, Çorakçılar ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde yeşil alan olarak planlı yerlerin bir
kısımlarının trafo alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-3365,56 ve 3034,99 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,
233 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine Melikgazi
İlçesi, Esenyurt Mahallesinde cami alanı olarak planlı yerlerin bir kısmının trafo alanı olarak
planlanması yönündeki (UİP-3034,101 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,
234 sayılı kararı ile; Melikgazi İlçesi, Becen Mahallesinde söz konusu taşınmazın
bulunduğu alanda bağ ve sayfiye alanı olarak planlı yerin bir kısmının özel eğitim tesis alanı
olarak planlanması ve her yönden 10 metre çekme mesafesi konularak, Büyükşehir Belediye
Meclisinin 15.12.2017 tarih, 507 sayılı kararında belirtilen hükümlere uygun olarak E=0,80

ve Yençok=2 kat olarak planlanması yönündeki (UİP-3051,55 Plan İşlem Numaralı) 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 12.02.2018
tarih, 54 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak
hazırlandığından talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,
237 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine Melikgazi
İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı
olarak planlanması yönündeki (UİP-3052,43 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,
Melikgazi Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarihli kararlarından;
256 sayılı kararı ile; Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesinde söz konusu taşınmazın
bulunduğu alan ve civarında resmi kurum alanı ve park alanı olarak planlı yerlerin, Akaryakıt
servis istasyonu alanı ve park alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin
13.04.2018 tarih, 189 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına
uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3053,32 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile
kabulünün uygun olacağı,
Melikgazi Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 231, 232, 233, 234, 237 sayılı ve
04.07.2018 tarih, 256 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün, 02.07.2018 tarih, 225, 230,
239 sayılı ve 04.07.2018 tarih, 254, 255 sayılı kararlarının ise yeniden incelenmek üzere İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar
ve Bayındırlık Komisyon Raporunun, 231, 232, 233, 234 ve 237 sayılı kararlarının kabulüne
oy çokluğu ile, 225, 230, 239, 254, 255 ve 256 sayılı kararlarının kabulüne ise oy birliği ile
karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.07.2018
: 308
: Talas Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 76, 77, 78, 79, 80 ve 81
sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisinin 02.07.2018
tarih, 76, 77, 78, 79, 80 ve 81 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan
11.07.2018 tarih ve 275 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarihli
kararlarından;
78 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi 702 ada, 1 parsel numaralı
taşınmazın bulunduğu alan ve civarında fiili durum ile mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon
uygulama imar planı arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmiş ve uygulama aşamasındaki
sorunların giderilmesi amacıyla alanın yeniden düzenlenerek, öneri planda sınırı belirlenen
bölgede otopark ve 5 metre genişliğinde yol planlanması şeklindeki (UİP-29857,17 plan işlem
numaralı) talebin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği
ile kabulünün uygun olacağı,
80 sayılı kararı ile; Talas İlçe Merkez Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı plan notunda plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp
onama sınırı içerisine alınan B.4 Kat Yükseklikleri-B.4.1Maddesine; "Kat yükseklikleri
azaltılarak, aşağıdaki tabloda belirtilen yükseklik değerine isabet eden kat adedi sayısı
arttırılamaz." İfadesinin eklenmesi ve B.6. Kentsel Çalışma Alanları, B.6.1 Ticaret Alanları
maddesinin;"Ticaret alanlarında,ticaret kullanımı olan karma kullanımlarda(tick, tict, tictk) ve
konut altı ticaret alanlarında, ticaret kullanımında kat yükseklikleri ilgili yönetmelik

hükümlerine göre belirlenir. Asma kat kullanımlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi
uygulama plan notları hükümleri geçerlidir." şeklinde değiştirilmesi yönündeki (UİP29857,20 plan işlem numaralı) Talas Belediye Meclis Kararı, İmar ve Bayındırlık Komisyonu
tarafından değerlendirilmiş olup, ticaret alanı ve konut altı ticaret alanlarında kat yükseklikleri
ile ilgili, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notları hükümlerinin yukarıda açıklandığı
şekilde oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,
81 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 73 ada,
79 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
E=1.00, Yençok= 12.50 m. yapılaşma nizamlı mesleki ve teknik öğretim tesisi alanı ile yol
olarak planlı olup, ek derslik projesi kapsamında mesleki ve teknik öğretim tesisi alanının,
kaldırılan otopark alanına doğru genişletilmesi, çekme mesafelerinin değiştirilmesi ve emsal
değerinin E:1.20 olacak şekilde yeniden planlanması ile bu değişikliğin gerektirdiği öneri
planda sınırı belirlenen yerde yapılan diğer değişikliklerin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliği gerektirmediğinden (UİP-29857,22 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile
kabulünün uygun olacağı,
Talas Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih, 78, 80 ve 81 sayılı kararlarının oy birliği
ile kabulünün uygun olacağı, 76, 77 ve 79 sayılı kararlarının ise çalışmalar devam ettiğinden
yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun
olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile
karar verildi.

Top Tarihi
Karar No
Konusu

: 13.07.2018
: 309
: Belediyemiz tarafından projelendirilerek inşası devam eden mini
terminallerde yer alacak satış bankolarının 2018 yılında uygulanmak
üzere tahsis ücretinin belirlenmesi talebi.

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Belediyemiz tarafından projelendirilerek
inşası devam eden mini terminallerde yer alacak satış bankolarının 2018 yılında uygulanmak
üzere tahsis ücretinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.07.2018 tarih ve 4 numaralı
Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz tarafından projelendirilerek,
halen inşası devam eden mini terminaller yakın zamanda faaliyete geçecektir. Şehirlerarası
yolcu otobüs bileti satışı için kullanılmak üzere, mini terminaller içerisinde satış bankoları yer
alacaktır.
Yazılı müracaat ile yapılacak talepler sonrası satış bankolarının ilgililerine tahsis
edilmesi halinde, 2464 sayılı Kanunun 97. Maddesi gereğince tahsis ücreti alınması
gerekmektedir. 2018 yılında uygulanmak üzere herbir satış bankosunun tahsis ücretinin
aylık 1.000,00 TL olarak ve sonraki yıl tahsis ücretlerinin TÜFE oranında artırılarak
belirlenmesinin oy birliği ile kabülünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve
Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

