
                

 

 

 08 ŞUBAT 2023 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ 
Saat :16:00 

 

 

G Ü N D E M      : 

 

 1- Kocafest Teknoloji Festivali- Kocafest Projesi” kapsamında Belediyemiz ile Kocasinan İlçe Milli  

     Eğitim Müdürlüğü, Kocasinan Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü arasında protokol yapılması, öğrencilerin  

     projelerinin Belediyemizce desteklenmesi ve yapılacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı   

     veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının yetkilendirilmesinin talebi ile ilgili Eğitim, Kültür, Sosyal    

     İşler, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. 

 2- General Emir Mahallesi, 303 ada, 6,7,8,10 no’lu parsellerin bulunduğu alanda uygulama imar planı  

     değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 3- Boğazköprü Mahallesi, 11050 ada, 69, 85, 89, 109 no’lu parsellerin bulunduğu alanda uygulama imar  

     planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 4- Erciyesevler Mahallesi, 12156 ada, 8 no’lu parselin bulunduğu alanda uygulama imar planı  

     değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 5- Mithatpaşa Mahallesi, 12723 ada, 2 parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi  

      ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 6- Erkilet Osman Gazi Mahallesi, 784 ada 1 parsel ve mücavirindeki alanda uygulama imar planı  

     değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 7- Beldemiz Şeker Mahallesi (tapunun Sümer Mahallesinde kayıtlı) 2809 ada, 1 parselin bulunduğu  

     alanda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 8- Talatpaşa Mahallesi, 4446, 4447, 4448 nolu imar adaları ve mücavirinde bulunan bölgede uygulama  

      imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

 9- Buğdaylı Mahallesi, 6431 ada, 105 parsel, 6431 ada 27, 28, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,  

     92  parsel, 6204 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ile tescil harici  

     alanlardan oluşan yaklaşık 180 hektar büyüklüğündeki alanda uygulama imar planı yapılması  

     talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. 

10-Mülkiyeti Belediyemize ait, Mahzemin Mahallesi, Atatürk 1. Cadde No:4 adresinde kayıtlı binanın 1.  

      ve 2. katını gençlik merkezi ve taziye evi olarak kullanılmak üzere Kocasinan Kaymakamlığı İlçe  

      Müftülüğüne tahsis edilmesi, tahsis süresi ve protokol imzalamaya yetkili kişinin belirlenmesi talebinin  

      görüşülmesi.   

11- Mülkiyeti Belediyemize ait, Ertuğrulgazi Mahallesi, 536 ada, 1 parselde kayıtlı 3.461,34 m² taşınmazın  

      Kuran Kursu yapılmak üzere Kocasinan Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi talebinin  

      görüşülmesi.   

12- Kayseri-Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Seracılık) Organize Sanayi Bölgesi  

      kurucu ortakları arasında katılım payları  %20 olan 3 asil ve 3 yedek üye ile temsil edecek üyelerin  

      belirlenmesinin görüşülmesi 

13- Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde bulunan, Evde Sağlık İl Koordinatörlüğünce tespit edilen maddi   

      yönden ihtiyaç sahibi 30 hastaya verilmek üzere, Belediyemiz tarafından 30 adet iki motorlu hastane  

      tipi hasta karyolasının İl Sağlık Müdürlüğüne hibe olarak verilmesinin görüşülmesi. 

14- Belediyemizin bazı birimlerinde yapılan müdür atamalarının meclisin bilgisine sunulması. 

15- Hissedarı bulunduğumuz Kocasinan İmar İnş. Tem. Dan. Turizm Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin, Şirket     

      ihtiyaçları çerçevesinde alınacak olan 1 adet Konkasör Taş Kırma Makinası ve Ekipmanları için,  kredi  

      vermeye yetkili kuruluşlardan taşıt kredisi kullanılması veya leasing teklifi alınması hususunda  

      borçlanma yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi. 

16-Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kavakyazı Mahallesi 3132 ada 7 parselde bulunan 419,69 m²  

     yüzölçümlü taşınmaz ile Mülkiyeti hazine ile hisseli Pervane Mahallesi 3367 ada 7 parselde bulunan   

     taşınmazın Belediyemize ait 374,41 m² ‘lik kısmının takas edilmesi hususunun görüşülmesi. 
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17-Mülkiyeti Belediyemize ait Yenidoğan, Erkilet Zade, Erkilet Osmangazi, Erkilet Generalemir,  

     Ertuğrulgazi, Mithatpaşa, Oruçreis ve Ziyagökalp Mahallelerinde bulunan parsellerin satışı için   

     Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi 

18-Yenidoğan Mahallesi, 6725 ada, 10 parselin bulunduğu alanda uygulama imar planı değişikliği  

      yapılması talebinin görüşülmesi. 

19-Himmetdede Mahallesi, 0 ada, 328 nolu parselin güneyindeki alanda uygulama imar planı değişikliği  

      yapılaması talebinin görüşülmesi. 

20-Yavuzlar Mahallesi, (tapunun Sümer Mahallesinde kayıtlı) 7777 ada, 2 nolu parselin bulunduğu alanda  

      uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 

21-Şeker Mahallesi, 11071 ada, 1 parsel ve 11073 ada, 1 parsel nolu taşınmazlarda uygulama imar planı    

     değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 

22-Osmangazi Mahallesi, 15840 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ile 9112 ada 1 parselin  

      batısında bulunan alanda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.  

23-Çevril Mahallesi, 155 ada, 1,2,3 nolu parsellerin bulunduğu alanda uygulama imar planı değişikliği  

      yapılması talebinin görüşülmesi.  

24-6698 Sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatı uyarınca hazırlanan, Kocasinan  

      Belediyesi Kişisel Verileri Koruma Komitesi İç Yönergesinin görüşülmesi. 

 

EK GÜNDEM             : 

   

25- Uğurevler Mahallesi 16048 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda uygulama imar planı  

      değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.        

26- İlimizi Türkiye, Balkan, Akdeniz ve İslam Oyunları, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında başarı ile  

       temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ile antrenörlerine ödül verilmesi ve  

       verilecek ödüllerin belirlenmesinin görüşülmesi.  

27-Mülkiyeti Belediyemize ait Zümrüt Mahallesi, Bekir Yıldız Bulvarı 3870. Sokakta bulunan taşınmaz  

      üzerinde yapılması planlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapım işine ilişkin protokol yapılması ve  

      yapılacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi  

      verilmesinin görüşülmesi 

28- Ülkemizde 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ilde meydana gelen büyük  

      depremler sonucunda, deprem bölgesine ve depremzedelere yardım yapılmasının görüşülmesi 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


