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Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan 

Camikebir (Suriçi) Yenileme Projesi kapsamında, Yenileme Projesi 

Uygulama Esaslarının belirlenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı 

tarafından yürütülmekte olan Camikebir (Suriçi) Yenileme Projesi kapsamında, Yenileme 

Projesi Uygulama Esaslarının belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.07.2020 tarih ve 62 

numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İli, Camikebir (Suriçi) Yenileme 

Projesi kapsamında, Yenileme Projesi Uygulama Esaslarının ekte sunulduğu şekliyle oy 

birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon 

Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesinde Büyükşehir Belediye 

Meclisi'nin 09.12.2019 tarih, 366 sayılı kararına istinaden onanarak 

askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan 

süresi içerisinde yapılan itiraz. 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu 

Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.12.2019 tarih, 366 sayılı kararına istinaden 

onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi 

içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan 14.07.2020 tarih ve 63 numaralı İmar ve 

Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesinde 

12773 ada 13 ve 14 parsel numaralı taşınmaz hissedarları tarafından yapılmış olan 1/5000 

ölçekli revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde imar adasında yoğunluk 

artışı yapılması gerekçesi ile itirazda bulunulmuştur. 

Söz konusu alanda yoğunluk artışı yapılmasının uygun olmayacağı kanaatine 

varıldığından itirazın oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve 

Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesi 4773 ada 41, 49, 

94, 95 ve 96 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar 

plan tadilatı yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir 

Mahallesi 4773 ada 41, 49, 94, 95 ve 96 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım 

imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.07.2020 tarih ve 64 numaralı İmar 

ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir 

Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu sosyal tesis alanı olarak planlı yerin güney 

doğusunun bölgenin ihtiyacına istinaden ticaret alanı olarak planlanması talebinde 

bulunmaktadır. 

1/5000 ölçekli K34C04C nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik 

gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan sosyal tesis alanı olarak planlı 

yerin sosyal tesis alanı ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı 

yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve 

Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
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Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi 8980 ada 1 parsel 

numaralı taşınmaz ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan 

tadilatı yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk 

Mahallesi 8980 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan 

tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.07.2020 tarih ve 65 numaralı İmar ve 

Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Altınoluk 

Mahallesinde söz konusu 8980 ada 1 parsel numaralı taşınmazın kuzeyindeki park alanı 

olarak planlı yerin bir kısmının bölgenin ihtiyacı doğrultusunda eğitim tesis alanı olarak 

planlanması, kaldırılan park alanının özel sosyal tesis alanı olarak planlı olan 8980 ada 1 

parsel numaralı taşınmazın kuzeyinin bir kısmında planlanması talebinde bulunmaktadır. 

1/25.000 ölçekli K34C2 ve 1/5000 ölçekli K34C05D ve K34C10A nazım imar planı 

paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı 

içerisine alınan yerin 1/25.000 ölçekli nazım imar planında eğitim tesisi alanı olarak, 1/5000 

ölçekli nazım imar planında ise özel eğitim tesisi alanı, özel sosyal tesis alanı, eğitim tesisi 

alanı ve park alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin 

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

Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.02.2020 tarih, 28 sayılı kararına 

istinaden onanarak askı ilan edilen Mimarsinan Mahallesinde yapılan 

1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde 

yapılan itiraz. 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 

10.02.2020 tarih, 28 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen Mimarsinan 

Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde 

yapılan itiraz hususunda hazırlanan 14.07.2020 tarih ve 66 numaralı İmar ve Bayındırlık 

Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan 

Mahallesinde belediye hizmet alanı ve park alanı planlanması hususundaki 1/5000 ölçekli 

nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde bahsi geçen alanda park alanının belediye 

hizmet alanının doğusunda planlanarak mevcut park alanının belediye hizmet alanı olarak 

planlanması gerekçesi ile itirazda bulunmuştur. 

Söz konusu alandaki itirazın kabul edilerek belediye hizmet alanı ile park alanının yer 

değiştirilerek 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılmasının uygun olacağı kanaatine 

varılmıştır. 

1/5000 ölçekli K35D03D nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik 

gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde belediye hizmet alanı, 

park alanı ve yol planlanması hususundaki (NİP-38251998 plan işlem numaralı) nazım imar 



planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve 

Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Melikgazi Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih, 126, 127, 128, 129, 164, 

165, 166 ve 167 sayılı kararlarının incelenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 

06.07.2020 tarih, 126, 127, 128, 129, 164, 165, 166 ve 167 sayılı kararlarının incelenmesi 

talebi hususunda hazırlanan 14.07.2020 tarih ve 67 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon 

Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.07.2020 

tarihli kararlarından; 

164 sayılı kararı ile; Gülük Mahallesi, 21 ada, 4 ve 89 parsel numaralı taşınmazlar 

1/1000 ölçekli uygulama imar planında belediye hizmet alanı ve mescit olarak planlı olup, 

belediye hizmet alanı olarak planlı yerin parsel sınırına uygun olarak düzenlenmesi ve mescit 

alanının ise yine parsel sınırına uygun olarak genişletilerek yeniden planlanması talebi, 

1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden (UİP-38035843 plan işlem 

numaralı) uygulama imar plan değişikliği yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun 

olacağı, 

165 sayılı kararı ile; Karacaoğlu Mahallesi 6593 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 

güneyindeki mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait otopark alanı ve park alanı olarak planlı 

yerlerin bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık tesisi alanı, ticaret alanı, park alanı ve 

otopark alanı olarak planlanması ve alanın güney doğusunda park alanı ve yaya yolu olarak 

planlı yerin ise park alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.11.2019 tarih, 

302 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 

hazırlandığından, (UİP-38812016 plan işlem numaralı) uygulama imar plan değişikliği 

yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

166 sayılı kararı ile; Tınaztepe Mahallesi, 13141 ada, 1 parsel, 13142 ada, 1 parsel ve 

13188 ada, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda sağlık tesisi alanının ilkokul 

alanı olarak planlı alanın kuzey kısmında planlanması, bölgenin ihtiyacı 

doğrultusunda ilkokul alanının kuzeyindeki park alanının bir kısmının ticaret alanı olarak 

planlanması, ilkokul alanının güneyde bulunan kültürel tesis alanına dâhil edilip genişletilerek 

planlanması, kültürel tesis alanının güneyden kaldırılan sağlık tesisi alanının bulunduğu alana 

planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin Belediyemiz Meclisinin 09.03.2020 tarih, 66 

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

hazırlandığından, (UİP-38581153 plan işlem numaralı) uygulama imar plan değişikliği 

yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

167 sayılı kararı ile; Sakarya Mahallesi, 6565 ada, 1 parsel, 5276 ada, 1, 2, 14, 15 

parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda bölgedeki sağlık tesisi alanı ihtiyacına 

istinaden park alanı olarak planlı yerin bir kısmının sağlık tesis alanı ve ticaret alanı olarak, 

resmi bina olarak planlı yerin ise park alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz 

Meclisinin 09.03.2020 tarih, 64 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar 

planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-38133553 plan işlem numaralı) uygulama imar 

plan değişikliği yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih, 126, 127, 128 ve 129 sayılı 

kararlarının çalışmalar devam ettiğinden bir sonraki toplantıda yeniden değerlendirilmesinin 



oy birliği ile kabulünün, 164, 165, 166 ve 167 sayılı kararlarının ise oy birliği ile kabulünün 

uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun, 165 ve 167 

sayılı kararların kabulüne oy çokluğu ile, 126, 127, 128, 129, 164 ve 166 sayılı kararların 

kabulüne ise oy birliği ile karar verildi. 
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Hacılar Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarih, 46 sayılı kararının 

incelenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Hacılar Belediye Meclisinin 08.07.2020 

tarih, 46 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.07.2020 tarih ve 

68 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yediağaç Mahallesinde, 4477 ada, 1 parsel 

numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve tescil harici alanda konut alanı, orta öğretim alanı ve 

belediye hizmet alanı olarak planlı yerlerin fiilen açık olan yola göre yeniden düzenlenerek 

eğitim alanı miktarı değişmemek üzere konut alanı, belediye hizmet alanı, orta öğretim alanı 

ve yaya yolu olarak planlanması talebi (UİP-38051498 plan işlem numaralı), Belediyemiz 

Meclisinin 09.03.2020 tarih, 68 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar 

planına uygun olarak hazırlandığından, 

Hacılar Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarih, 46 sayılı kararının oy birliği ile 

kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun, 

konut alanlarında inşaat artışı yoktur ibaresi eklenerek kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi, 6192 ada, 11 parsel numaralı 

taşınmazın bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 10.02.2020 tarih, 32 sayılı kararına istinaden onaylanarak 

askı ilan edilen 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan 

süresi içerisinde yapılan itirazlar. 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi, 

6192 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir 

Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarih, 32 sayılı kararına istinaden onaylanarak askı ilan edilen 

1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan 

itirazlar hususunda hazırlanan 14.07.2020 tarih ve 69 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon 

Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 

olarak ilan edilen bölge içerisinde kalan söz konusu alanın belediye hizmetlerinde kullanılmak 

üzere ilgili kurum görüşleri doğrultusunda Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması 

yönündeki Belediyemiz Meclisinin 10.02.2020 tarih, 32 sayılı kararına istinaden onaylanarak 

askı ilan edilen 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde 

itirazlarda bulunulmuştur. 

İtiraz-1: Cırkalan Mahalle Muhtarlığı ile Buğdaylı Mahalle Muhtarlığı, söz konusu 

alanda yapılması düşünülen Çöp Transfer İstasyonunun, Buğdaylı ve Cırkalan yerleşim 



yerlerine yakın olması ve alanın tarım alanı olarak kullanılması gerekçesiyle planın eski 

şekline uygun hale getirilmesi hususunda, itirazda bulunmuşlardır. 

İtiraz-2: Kocasinan Belediyesi, 09.06.2020 tarih, E.1292/12459 sayılı yazısında, söz 

konusu alanda yapılması düşünülen Çöp Transfer İstasyonunun bulunduğu Belediye Hizmet 

Alanı olarak planlı alan içerisinde öngörülen 12 metre genişliğindeki yolun eğimli bölgeden 

geçirilmiş olduğu, Belediye Hizmet Alanına hizmet verecek yolun, parselin kuzey-

doğusundaki kadastro harici alanda planlanmasının; zorlu kış mevsiminde güvenli ve konforlu 

hareketliliğin sağlanmasına, makul bir maliyetle yol yapımının gerçekleşebilmesine imkan 

sağlayacağı kanaatiyle yolun yeniden düzenlenmesi hususunda itirazda bulunmuştur. 

İtirazlara ilişkin yapılan değerlendirmede; 

Söz konusu alan Çöp Transfer İstasyonu yapılması amacıyla Belediye Hizmet Alanı 

olarak planlandığından, çevreyi rahatsız edici etki yaratmayacağından ve tedbirlerin de bu 

doğrultuda alınarak alanın transfer istasyonu olarak kullanılacağından, İtiraz-1'in oy birliği ile 

reddinin uygun olacağı, 

İmar planı ile Belediye Hizmet Alanı olarak planlı alan içerisinde öngörülen 12 metre 

genişliğindeki yolun eğimli bölgeden geçirilmiş olması ve yolun açılmasının maliyetli olacağı 

tespit edildiğinden, yolun yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, 

İtiraz-2'nin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık 

Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
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Kocasinan Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih, 155 sayılı kararının 

incelenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 

05.08.2019 tarih, 155 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.07.2020 

tarih ve 70 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parselin 

bulunduğu alan; Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 18.12.2015 tarih ve 1160 sayılı kararıyla 

kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve Kocasinan Belediyesi Meclisinin 

06.02.2017 tarih, 40 sayılı kararıyla kabul edilen ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu'nun 16.06.2017 tarih ve 2726 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planında Sosyal Tesis Alanı, Spor Tesisi Alanı ve Yeşil Alan olarak 

planlanmıştır. Kayseri Valiliği (Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü) tarafından söz konusu 

plan değişikliğinin iptali istemiyle, Kayseri 1. İdare Mahkemesi'nde 2016/798 Esas sayılı 

dosya ile açılan davada; İdare Mahkemesi'nin 2017/1239 sayılı kararıyla Plan değişikliğinin 

iptal edilmesi üzerine, adı geçen taşınmazlar ve çevresindeki alan plansız alan olarak 

kalmıştır. Bölgenin plansız alan statüsünden kurtarılması amacı ile Mahkeme kararında 

belirtilen hususlar doğrultusunda; Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel numaralı 

taşınmazın Sosyal Tesis Alanı ve park alanı, 1607 ada, 931 parsel numaralı taşınmazın Spor 

Tesisi Alanı, 620 ada 144 parsel ile 620 ada, 158 parsel numaralı taşınmazların bir kısmının 

park olarak planlanması yönündeki (UİP-31553,84 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.11.2018 tarih, 416 sayılı 

kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve Kayseri Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu'nun 29.01.2020 tarih ve 4359 sayılı kurul kararına uygun olarak 

hazırlandığından, 

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih, 155 sayılı kararının oy birliği 



kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon 

Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Kocasinan Belediye Meclisinin 09.07.2020 tarih, 92, 93, 94, 95 ve 96 

sayılı kararlarının incelenmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 

09.07.2020 tarih, 92, 93, 94, 95 ve 96 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda 

hazırlanan 14.07.2020 tarih ve 71 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.07.2020 

tarihli kararlarından, 

92 sayılı kararı ile; Yunusemre Mahallesi, 630 ada 579 parsel numaralı taşınmazın 

kuzeyinde bulunan alanda, bölge halkının sağlık hizmetlerine olan ihtiyaçlarının karşılanması 

ve buna bağlı ticari faaliyetlerin yapılabilmesi amacıyla, söz konusu alanın Aile Sağlığı 

Merkezi, Ticaret Alanı, otopark ve yol olarak planlanması ve ''Aile Sağlığı Merkezi Alanında 

kat içi yükseklikler 4 metreye kadar yapılabilir.'' şeklinde plan notunun eklenmesi yönündeki 

(UİP-38984779 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 

talebinin, Belediyemiz Meclisinin 09.12.2019 tarih, 370 sayılı kararına istinaden onanan 

1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, oy birliği kabulünün uygun 

olacağı, 

93 sayılı kararı ile; Erkilet yerleşimi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 831 ada 1 parsel 

numaralı taşınmazın bulunduğu İlkokul Alanı olarak planlı alanda, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün talebine istinaden, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait söz konusu alan içerisine 

yeni bir okul yapılması amacıyla, yapılaşma koşulunun E:1.00 olacak şekilde planlanması 

yönündeki (UİP-38006027 Plan İşlem Numaralı)  1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, oy birliği 

ile kabulünün uygun olacağı, 

94 sayılı kararı ile; Erkilet Dere Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 10,73 

hektar büyüklüğündeki ''Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'' ilan edilen alanda imar 

planı değişikliği ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “diğer kuruluşlarla 

ilişkiler” başlıklı 75. Maddesinde belirtilen ortak işbirliği kapsamında ve Mekansal Planlar 

Yapım Yönetmeliğinin İmar Planlarına Dair Esaslar başlıklı 7. Bölümün 21. Maddesi 

uyarınca 1/1000 ölçekli planlarının Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmesi 

talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

95 sayılı kararı ile; Alsancak Mahallesi (tapunun Pervane Mahallesinde kayıtlı), 4428 

ada 2 parsel ve çevresinin, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün talebine istinaden, Resmi 

Kurum Alanı ve Yeşil Alan olarak planlanması, kaldırılan Yeşil Alana eşdeğer büyüklükteki 

alanın aynı bölgede yer alan 7264 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu Spor Tesis 

Alanı olarak planlı kısmının batısında planlanması yönündeki (UİP-38711235 Plan İşlem 

Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Belediyemiz Meclisinin 

10.02.2020 tarih, 34 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 

olarak hazırlandığından oy birliği kabulünün uygun olacağı, 

96 sayılı kararı ile; Hasanarpa Mahallesi, 6107 ada 13 parsel numaralı taşınmazın 

bulunduğu alanın, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili kurum görüşleri 

doğrultusunda Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-38228126 Plan 

İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin, Belediyemiz 



Meclisinin 10.02.2020 tarih, 31 sayılı kararına istinaden onanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli 

nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği kabulünün uygun olacağı, 

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.07.2020 tarih, 92, 93, 94, 95 ve 96 sayılı 

kararlarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık 

Komisyon Raporunun, 95 sayılı kararın kabulüne oy çokluğu ile, 92, 93, 94 ve 96 sayılı 

kararların kabulüne ise oy birliği ile karar verildi. 
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Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Dere Mahallesi sınırları içerisinde 

kalan yaklaşık 10,73 hektar alanda imar planı değişikliği yapılması 

talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Dere 

Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 10,73 hektar alanda imar planı değişikliği 

yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.07.2020 tarih ve 72 numaralı İmar ve Bayındırlık 

Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan Büyükşehir Belediyesi 

Meclisi'nin 13.08.2018 tarih, 330 sayılı kararıyla; 5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı 

Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi gereğince, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” 

olarak ilan edilmiş, alanda tüm çalışmaların Kocasinan Belediyesince yapılabilmesi için yetki 

verilmesi uygun bulunmuştur. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 06.09.2018 tarih, 158 sayılı 

kararıyla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen söz konusu bölgede 

uygulamaların Kocasinan Belediyesince yapılması konusunda yetki devri alınmış, 09.06.2020 

tarih, 31150 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2634 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de 

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanının yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. 

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen alan, 1/25.000 Nazım İmar 

Planlarında Yerleşik Alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında ve 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planlarında, Konut Alanı, Ticaret+Konut (TİCK) Alanı olarak 

planlıdır. Kocasinan Belediyesi, şehir merkezine 10 km uzaklıkta bulunan söz konusu alanda 

3194 sayılı İmar Kanunun 15, 16, 17. Maddesi uygulamaları yapıldığını ancak çarpık 

yapılaşmanın önüne geçilemediğini belirtmekte olup, sağlıksız yaşam koşullarının sürdüğü 

tespit edilen söz konusu alanda, gerek sosyal dokusu gerekse de teknik altyapısı ile 

yaşanabilir kent dokusu oluşturmak amacıyla, bölgesel ve ticari gelişmeler dikkate alınarak 

imar planı değişikliği yapılmasını talep etmektedir. 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 21. maddesinin 2. bendine istinaden, 1/5000 

ölçekli K34B19C nazım imar planı ile birlikte 1/1000 ölçekli K34B19C3C uygulama imar 

planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama 

sınırı içerisine alınan yerin Konut Alanı, Ticaret+Konut (TİCK) Alanı, Ticaret Alanı, Park 

Alanı ve Yol olarak planlanması ve bu planlara uygun olarak hazırlanan Kentsel Tasarım 

Projesinin yapılması yönündeki imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun 

olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy 

çokluğu ile karar verildi. 
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Mülkiyeti Sarıoğlan Belediyesine ait, Çiftlik (Dervişağa) Mahallesi, 361 

ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli 

nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı 

yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Sarıoğlan Belediyesine ait, 

Çiftlik (Dervişağa) Mahallesi, 361 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 

1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı 

yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.07.2020 tarih ve 73 numaralı İmar ve Bayındırlık 

Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alan, 

1/25.000 ölçekli nazım imar planında Tarım Alanı olarak planlı olup, alanın 1/5000 ölçekli 

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

Belediyesi, güneş enerji santrali kurulabilmesi amacıyla söz konusu alanın 1/25.000 ölçekli 

nazım imar planında Enerji Üretim Alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise Enerji 

Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı olacak şekilde planlanmasını talep etmektedir. 

1/25.000 ölçekli J36D4 ve 1/5000 ölçekli J36D17D nazım imar planı paftalarında plan 

müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin 

1/25.000 ölçekli nazım imar planında Enerji Üretim Alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar 

planında ise Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması yönündeki nazım 

imar planı yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar 

ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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İncesu Belediyesinin, Süksün-Zafer Mahallesi 1795 ada, 1 parsel ve 

1795 ada, 2 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım 

imar plan tadilatı yapılması talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Süksün-Zafer 

Mahallesi 1795 ada, 1 parsel ve 1795 ada, 2 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 

ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.07.2020 tarih ve 

74 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 Belediye Hizmet Alanı olarak planlı olup, 

İncesu Belediyesi bir kısmı  kendi mülkiyetinde bulunan bu alanın ticaret alanı olarak 

planlanmasını talep etmektedir. 

1/5000 ölçekli K34A25B nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik 

gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan alanın Belediye Hizmet Alanı 

ve Ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-38791370 plan işlem numaralı) nazım 

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

hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. 
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Belediyemizin 2019 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının 

görüşülmesi talebi. 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Belediyemizin 2019 Mali Yılına ait 

hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 14.07.2020 tarih 

ve 2 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin 2019 Mali yılı Bütçe Kesin 

Hesabı Cetvelleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre düzenlediği, buna 

göre; 

 

a)Kanunlarla tahsile yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, 

b)Bütçeden harici bir ödemenin yapılmadığı, 

c)Verilen ödeneklerin yerinde harcandığı, 

d)Giderlerin gerçek ve usulüne uygun olarak yapıldığı, 

e)Giderlerin kanuniliği ilkesine uygun olarak harcandığı incelenmiştir. 

 

Ekteki Gelir Bütçesi ve Gider Bütçesi tablolarında da görüldüğü üzere Belediyemizin 

2019 yılı gider bütçesi 1.250.000.000,00 TL uygun görülmüştür. Gelir bütçesi 

1.200.000.000,00 TL olarak kabul edilmiştir. Gelir bütçesi 974.128.192,23 TL 

gerçekleşmiştir. Ödenekleri yetişmeyen harcama kalemlerine 164.389.740,00 TL ilave ve 

tenzili yapılmıştır. 1.250.000.000,00 TL ödenekten 903.839.316,22 TL harcanmıştır. Kalan 

346.160.683,78 TL ödenek ise, encümen kararı gereğince iptal edilmiştir. 

Böylece Gider Bütçesi harcama kalemindeki gerçekleşme oranı %72, Gelir Bütçesinde 

gerçekleşme oranı ise %81 olarak gerçekleşmiştir. 

Belediyemizin 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve 

Kontrol Kanunu'nun 42. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 65. maddesi ile Mahalli 

İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden oy birliği ile 

kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne 

oy çokluğu ile karar verildi. 
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Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın yeniden düzenlenen 

Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliği. 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire 

Başkanlığı’nın yeniden düzenlenen Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 

Yönetmeliği hususunda hazırlanan 16.07.2020 tarih ve 28 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik 

ve Spor Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çevre Koruma ve Kontrol Daire 

Başkanlığı’nın yeniden düzenlenen Kuruluş, Görev, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 

Yönetmeliğin ekte sunulduğu şekliyle oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde 

hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar 

verildi. 
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Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın yeniden düzenlenen Teşkilat, Görev 

ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliği. 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın yeniden 

düzenlenen Teşkilat, Görev ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliği hususunda hazırlanan 

16.07.2020 tarih ve 29 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın yeniden 

düzenlenen Teşkilat, Görev ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin ekte sunulduğu şekliyle oy 

birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 


















