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04 TEMMUZ 2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ 
 

Saat :16.00 

 

G Ü N D E M      : 

  

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

     birleştirilmesi ve  ilçemiz sınırlarında diğer bazı mahallelerde sınır ve isim değişikliği yapılması ile ilgili  

     imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

2. İlçemiz Kavakyazısı Mahallesi, 11049 ada, 1 parselin bulunduğu alanda uygulama imar planı değişikliği   

     yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 3. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin, Uğurevler Mahallesi, 3220 ada, 17 nolu parselin güneyi ile 

     Saraybosna Mahallesi 7489 ada 1 nolu parselin kuzeybatısındaki alanlarda trafo alanı planlanması  

     talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 4. İlçemiz Ziyagökalp Mahallesi, 6747 ada, 1 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması  

     talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 5. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin, Uğurevler Mahallesi, 12067 adanın güneyinde trafo alanı  

     planlanması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 6. Sümer Mahallesi 1601 ada, 563 parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar  

      komisyon raporunun görüşülmesi. 

 7. Beyazşehir Mahallesi 3707 ada 1 ve 2 parsellerde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili  

     imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 8. Belediyemiz Encümeninin 04.04.2002 tarih ve 25/245 sayılı kararıyla, S.S. Matbaacılar toplu İşyeri  

     Kooperatifine satışı yapılan taşınmazlar üzerinde tesis edilen ancak bağımsız bölümler üzerinde terkin  

     edilmeyen “ 20 yıllık Vefa ve İştira Hakkı “ şerhinin süresi dolduğundan,  bu şerhin terkin işleminin  

     yapılıp yapılmayacağının görüşülmesi. 

 9. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmazların satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesinin  

     görüşülmesi. 

10.Belediyemizin 2022 mali yılı bütçesine ek ödenek verilmesinin görüşülmesi. 

11. Erkilet Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezinin, Erkiletli Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi olarak  

      açılması, belediyemize tahsisi ile Yenişehir ve Fevziçakmak Mahallesinde bulunan taşınmazların  

      kütüphanenin şubeleri olarak kullanılması amacıyla, Belediyemiz ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  

     arasında protokol yapılması, yapılacak protokolü imzalamaya Belediye Başkanı veya görevlendireceği  

     Başkan Yardımcısının yetkilendirilmesinin görüşülmesi. 

12.Kötügöller Mahallesi, 5008 ada, 1 parselin bulunduğu alanda uygulama imar planı değişikliği yapılması  

     talebinin görüşülmesi. 

13.İlçemiz Hacısaki Mahallesi, 5383 ada, 1 nolu parselin batısında bulunan alanda uygulama imar planı  

     değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 

14.Bayramhacı Mahallesi sınırları içerisinde 230 ada, 102 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda uygulama  

      imar planı yapılmasının görüşülmesi. 

15.İlçemiz Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, 3399 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde uygulama imar planı değişikliği  

     yapılması talebinin görüşülmesi. 

T.C. 
KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 

Yazı İşleri Müdürlüğü 
 


