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03/07/2017 54 

Gündem Harici:  

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, asfalt  alımı finansmanında kullanılmak üzere  İller 

Bankası A.Ş’den 2.000.000,00 TL kredi kullanılmasına, kredi ile ilgili her türlü belge 

ve protokolleri imzalamak ve bu hususta tüm iş ve işlemleri takip etmek ve yerine 

getirmek üzere Belediye Başkanı Mehmet CABBAR’a yetki verilmesine, oybirliğiyle 

karar verildi.  

 

03/07/2017 55 

Gündem Harici: 

*İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçemizde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 

Harman Mahallesi 1899 ada  4 parsel ve Yukarı  Fenese Mahallesinde bulunan 2225 

ada 7 ve 8 no lu parseller ile 1918 ada 1 nolu parselin satılması teklifi, 

*Hasan ve Abdullah AĞCA vekilleri Av. Mümtaz YILDIRIM’ın  İbrahimağa 

Mahallesinde bulunan 598 ada 1 nolu parselin imar ve yapılaşma durumuyla ilgili 

teklifinin oybirliğile  

*Demircioğlu İnşaat adına Mustafa Savaş’ın Güneyaşağı Mahallesinde bulunan 

(Bahçelievler Mahallesi) 1303 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve  8 nolu parsellerde  inşaat 

yoğunluğunun sabit kalmak şartıyla 7 kata çıkarılması  ile ilgili teklifinin 

oyçokluğuyla İmar komisyonuna gönderilmesine karar verildi.             

 

03/07/2017 56 

Gündem No: 1 

* Kayseri Büyükşehir Belediyesi  KASKİ Genel Müdürlüğünün talebine istinaden, 

Mülkiyeti Belediyemize ait Gazi Mahallesi 224 ada 2 parsel üzerinde içme suyu tesisi  

bulunduğundan mülkiyetin bedelsiz olarak KASKİ’ye devredilmesi  teklifi,  

*Feride Demirezen’in talebine istinaden, Yeni Mahallede bulunan 1149 ada 8 parselin 

Zemin katının ticari alana ayrılması  teklifi,  

* Cuma Özdemir’in talebine istinaden, Yeni Mahallede bulunan 1857 ada 21 parselin 

Zemin katının ticari alana ayrılması  teklifi ve,  

*Ali Sivritepe’nin talebine istinaden, Yeni Mahallede bulunan 2262 ada 2 parselin  

Zemin katının ticari alana ayrılması  teklifinin, oy birliği ile imar komisyonuna 

gönderilmesine karar verildi.  

*Adem Yiğit’in Fenese Aşağı Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 200 

ada 16 parsel için belirlenen muhammen bedelin yeniden değerlendirilmesi teklifinin, 

oybirliğiyle plan ve bütçe komisyonuna gönderilmesine karar verildi. 

 

03/07 /2017 57 

Gündem No:2 

*Mustafa Yavaş’ın talebine istinaden, Yeni Mahallede bulunan (Aşık Seyrani 

Mahallesi) 1071 ada 3 ve 8 nolu parseller için hazırlattırılan imar planı tadilatının 

onaylanması teklifinin, oy birliği ile imar komisyonuna gönderilmesine karar verildi.  

*Bahçebaşı Mahallesi muhtarı İbrahim DOĞU’nun talebine istinaden, Bahçebaşı 

Mahallesinin sınırlarının yeniden tespit edilmesi teklifinin, imar komisyonu raporu 

doğrultusunda mahallelerin birleştirilmesi veya sınırlarının yeniden tespit edilmesi 

gibi ileride yapılacak kapsamlı bir çalışmada değerlendirilmek  üzere reddine, 

oybirliğiyle karar verildi. 

 

 



03/07/2017 58 

Gündem No:2 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Camicedit  Mahallesinde bulunan 583 ada 14 ve 

15 nolu parseller için hazırlattırılan UİP-4138,29 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli 

uygulama imar plan tadilatının onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi. 

 

03/07/2017 59 

Gündem No:2 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kayseri Büyük Şehir Belediye 

Meclisinin 10/10/2016  tarih ve 489 nolu kararı ile 1/5000  ölçekli Nazım imar plan 

değişikliği onaylanan İbrahimağa  Mahallesinde bulunan 1237 ada 2 nolu parsel ve 

çevresi için hazırlattırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  tadilatının 

onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 
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