
 
 

EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ 

 

 

1. Belediyemiz 2021 yılı Performans Programının görüşülmesi.  

2. Belediyemiz 2021 yılı Bütçe Tasarısı ve Kararnamesinin görüşülmesi. 

3. Belediyemiz 2021 yılı Gelir ve Ücret Tarifelerinin görüşülmesi. 

4. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.'nin Altınoluk Mahallesinde trafo alanı planlanması 

hakkındaki komisyon raporunun görüşülmesi. 

5. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.'nin Hunat Mahallesinde trafo alanı planlanması 

hakkındaki komisyon raporunun görüşülmesi. 

6. Becen Mahallesi 7844 ada 12 ve 13 parsel numaralı taşınmazlarda plan tadilatı yapılması 

hakkındaki komisyon raporunun görüşülmesi. 

7. Becen Mahallesi 7810 ada 6 parsel numaralı taşınmazda plan tadilatı yapılması hakkındaki 

komisyon raporunun görüşülmesi. 

8. Karacaoğlu Mahallesi 12769 ada 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda plan tadilatı 

yapılması hakkındaki komisyon raporunun görüşülmesi. 

9. Gesi Mahallesinde Kabakaya Tümülüsünün bulunduğu alanda Nazım İmar Planına uygun 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması  hakkındaki komisyon raporunun görüşülmesi. 

10. Erenköy Mahallesi 716 ada 20 parsel numaralı taşınmazda plan tadilatı yapılması hakkındaki 

komisyon raporunun görüşülmesi. 

11. Hisarcık Mahallesi 11538 ada 71 parsel numaralı taşınmazda plan tadilatı yapılması 

hakkındaki komisyon raporunun görüşülmesi. 

12. Yıldırım Beyazıt Mahallesi 6715 ada 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazda plan tadilatı yapılması 

hakkındaki komisyon raporunun görüşülmesi. 

13. Seyit Melekoğlu’na ait Erenköy Mahallesi 10511 ada 19 parsel sayılı taşınmaza  

kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat davasında mahkemece karar verilen 

vekâlet ücreti ve yargılama giderinin Belediyemizce tahsil edilip edilmeyeceği hakkındaki 

komisyon raporunun görüşülmesi. 

14. Hacı Mehmet Yıldırım'ın Konaklar mevkinde veya tarafınca uygun bulunacak bir bölgede 

eğitim tesisi inşaatında kullanılmak üzere ve isimlerinin protokolde belirtilecek isimler olması 

şartı ile bağış yapmak hususundaki talebinin görüşülmesi. 

15. Hacı Mehmet Yıldırım’ın Germir mahallesinde yapılması planlanan 1 adet sağlık ocağı ve 1 

adet cami inşaatlarında kullanılmak üzere ve  isimlerinin protokolde belirtilecek isimler 

olması şartı ile bağış yapmak hususundaki talebinin görüşülmesi. 

16. Küçükali ve  Kazım Karabekir Mahallelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında 

mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların trampa, satış, takas, kiralama şekillerinin 

değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. 

17. Erenköy Mahallesi 12939 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda plan tadilatı 

yapılması hususundaki talebin görüşülmesi. 

18. Kıranardı Mahallesi 11910 ada 4 parsel numaralı taşınmazda plan tadilatı yapılması 

hususundaki talebin görüşülmesi. 

19. Becen Mahallesi 5502 ada 2 ve 5 parsel numaralı taşınmazlarda plan tadilatı yapılması 

hususundaki talebin görüşülmesi. 



 
 

20. Altınoluk Mahallesi 8980 ada 1 parsel numaralı taşınmazda plan tadilatı yapılması 

hususundaki talebin görüşülmesi. 

21. Kazım Karabekir Mahallesi 4773 ada 41, 49, 94, 95 ve 96 parsel numaralı taşınmazlarda plan 

tadilatı yapılması hususundaki talebin görüşülmesi. 

22. Mimarsinan Mahallesi 3279, 3280, 3281, 3282, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289 ve 3290 

parsel numaralı taşınmazlarda plan tadilatı yapılması hususundaki talebin görüşülmesi. 

23. Esenyurt Mahallesi 11389 ada 17, 18, 19, 21, 47, 48, 50, 51 ve 11388 ada 1, 2, 3, 4 numaralı 

parselleri kapsayacak şekilde plan tadilatı yapılması hususundaki talebin görüşülmesi. 

24. Cumhuriyet Mahallesi, Kazancılar Çarşısında bulunan üst örtü, dükkân cepheleri ve 

tabelaların oluşturduğu görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılıp rehabilite edilmesi hususunun 

görüşülmesi. 

25. Plan ve Bütçe Komisyonu, Yapım, Onarım ve Kontrol Komisyonu ile Eğitim, Spor ve 

Teknoloji Komisyonlarına üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesi.  

 


