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05 MAYIS 2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ 
 

Saat :16.00 

 

G Ü N D E M      : 

 

 1. Kocasinan Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi. 

 2. Sahabiye Mahallesinde, tapunun Zekaibey Mahallesinde kayıtlı 2429 ada, 1 parselin batı  

     cephesinde kalan alanda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon  

     raporunun görüşülmesi. 

 3. Yenidoğan Mahallesi, 4918 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda uygulama imar planı  

     değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 4. Erkilet Osmangazi Mahallesi, 805 ada, 1 parselin bulunduğu alanda uygulama imar planı  

     değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 5. Talatpaşa Mahallesi, 3328 ada, 78 parselin kuzeyinde kalan yeşil alan olarak planlı alanda trafo yeri  

     planlaması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 6. Mithatpaşa Mahallesi, 15802 ada, 2 parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin  

     görüşülmesi. 

 7. İlçemiz Uğurevler ve Yıldızevler Mahallelerinin birleştirilmesi ile Ahievran ve Kocasinan Mahallelerinin  

     birleştirilmesi talebinin görüşülmesi. 

 8. Mülkiyeti Belediyemize ait Yavuz Mahallesi, 10623 ada, 1 nolu parseldeki bağımsız bölümlerin, satışı,  

     yüklenici firmaya devrinin yapılabilmesi ve takas edilebilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki  

     verilmesinin görüşülmesi. 

 9. Kemal Yiğit’in, Ahievran Mahallesi, 10695 ada, 1 parsel üzerinde yapılmış olan Aile Sağlık Merkezine,  

     Meliha-Kemal Yiğit isminin verilmesi koşuluyla, belediyemize 750.000,00TL bağış yapma talebinin  

     görüşülmesi. 

10.Mülkiyeti Belediyemize ait Ebiç ve Yazır  Mahallelerinde bulunan toplam 8 adet ekilebilir tarlanın,  

     tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere, 6 yıla kadar kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki  

     verilmesinin görüşülmesi. 

11.Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gelir tarifesine 2 kalem gelir türü ilave edilmesinin görüşülmesi. 

12.Kocasinan Şimşek Spor Kulübüne yardım yapılması talebinin görüşülmesi. 

13.Belediyemiz Norm Kadrosunda, kadro ihdası ve dolu kadro değişikliği yapılmasının görüşülmesi. 

14.Kocasinan Belediyesi,  Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve  Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliği  

     ile çeşitli spor branşlarında ve satranç branşında düzenlenecek olan turnuvalarda, hakem ücretleri,  

     ikramlıklar, ödüller ve yapılacak organizasyonların giderlerinin karşılanması ve bu konuda yapılacak  

     protokolleri imzalamak üzere Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan yardımcısının  

     yetkilendirilmesinin görüşülmesi. 

T.C. 
KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 

Yazı İşleri Müdürlüğü 
 


