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Belediye Meclisi 02.08.2021 Pazartesi günü saat 16.00’da 2021 Dönemi 8. Toplantı 1. Birleşim 

1. Oturumunu yapmak üzere Olağan olarak Meclis Başkanı Mustafa YALÇIN Başkanlığında toplandı. 

Meclis Üyeleri: Emine TİMUÇİN, Zafer PAMUK, Musa SOYKARCI, Ragıp DOST, Orhan 

SAY, Hami TÜRKYAR, İbrahim ATA,  Yüksel SUNGUR, Cumhur YILDIZ,  Kerem ÖZDEN, Çağrı 

DAŞAN, Ömer UĞURLU, Alaaddin CANIPEK, Müjdat YILMAZ, Aytaç KIRMIZITAŞ, Duygu 

İNCE, Murat İLHAN, Suat ERDOĞAN, Hasan ÖZSOY, Adnan ÖZER, Ahmet YÖRENÇ, Halil 

GÜLTEKİN, Mustafa ÇALIKSOY, Mustafa ÖZAŞIR, Ufuk GÖKDEMİR,  Berrin ÖZEN, Gürsel 

KISIR ve Paşa ÖNAL’ın meclis salonunda oldukları tespit edildi. 

Meclis oturumu, çoğunluğun sağlandığı görülerek Meclis Başkanının iyi dilek ve temennileri 

ile açıldı. 

Meclis Üyeleri: Ümit DİLCİ, Selçuk ÇAĞAN ve Menduh BEKTEMİR’in izinli sayılması oya 

sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 

Bir önceki meclis toplantı tutanağının okunmuş sayılması oya sunuldu. Oy birliği ile kabul 

edildi. 

 

G Ü N D E M   : 

 

1. Plan ve Proje Müdürlüğü – Kadastro Yenilme Çalışmaları İçin Bilirkişi Seçimi 

2. Plan ve Proje Müdürlüğü – İmar Planı Değişikliği Hakkında 

3. Plan ve Proje Müdürlüğü – İmar Planı Değişikliği Hakkında 

4. Plan ve Proje Müdürlüğü – İmar Planı Değişikliği Hakkında 

5. Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu – Şartlı Bağış (Endürlük 676 Parsel) 

6. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

7. İmar ve Bayındırlık Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

8. Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu – Sundurmalar Hakkında 

9. Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonu Raporu - İsim Verilmesi Hakkında 

10. Yazı İşleri Müdürlüğü – Ziyaret Daveti 

11. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü – Traktör Bağışı Hakkında 

 

E K  G Ü N D E M   : 

12. Yazı İşleri Müdürlüğü – İsim Verilmesi Hakkında 

13. Sözlü Öneri – Protokol Hakkında 

14. Sözlü Öneri – Yangın İçin Araç Desteği Talebi 

 

 

Karar No: 99 

Meclis gündeminin 1. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.07.2021 tarihli 

ve 7486 sayılı yazılarında; Kayseri Kadastro Müdürlüğü tarafından yazılan ilgili yazıda Cebir 

mahallesinde, kain 150 ada, 52 parsel ve 157 ada, 52, 58 ve 81 numaralı parsellerde 3402 sayılı 



Kadastro Kanununun 22-a (Güncelleme) yapılacağından kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak 

üzere, öncelikle tapulama veya Kadastro çalışmalarında görev yapmış bilirkişilerden varsa hayatta 

olanların ve bilirkişilik ve bilirkişilik vasfını yitirmemiş olanlardan seçilmek üzere 6 adet 

bilirkişinin 15 gün içerisinde seçilmesini bu seçimin belediye meclisince salt çoğunluk aranarak 

seçim yapılmasını, seçim sonuçlarının meclis kararında belirtilmesini ve karar defterine işlenmesini 

seçilecek bilirkişilerin mahalle (çalışma alanı) içerisinde bulunan taşınmazların geometrik ve 

hukuki durumlarını bilen kimselerden olmasına dikkat edilmesini ve de Seçimlerle ilgili alınan 

kararın tasdikli bir örneği ile birlikte seçilen bilirkişilere ait listenin ve Nüfus Cüzdan 

fotokopilerinin gönderilmesini talep etmekte olup bahse konu talep ile ilgili Muhtarlık İşleri 

Müdürlüğü tarafından gönderilen bilirkişi listesi ekte olup listenin  değerlendirilip karar alınması 

talebinin görüşülmesi; 

Kayseri Kadastro Müdürlüğünün Cebir Mahallesi’nde, kain 150 ada, 52 ve 157 ada, 

52, 58 ve 81 no.lu parsellerde 22-a (Güncelleme) yapılacağından 22-a (Güncelleme) ekipleri 

ile birlikte görev yapmak üzere, öncelikle tapulama veya kadastro çalışmalarında görev yapmış 

bilirkişilerden varsa hayatta olanların ve bilirkişilik ve bilirkişilik vasfını yitirmemiş olanlardan 

seçilmek üzere belirlenen mahallelerden 6 adet bilirkişinin 15 gün içerisinde seçilmesine ilişkin 

talep değerlendirilmeye alınmıştır. 

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde, bahse konu talep ile ilgili Muhtarlık İşleri 

Müdürlüğü tarafından gönderilen aşağıdaki bilirkişi listesi oya sunuldu İşari olarak yapılan 

oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

SIRANO AD SOYAD 

1 RAMAZAN AYDIN 

2 HALİL AKTAŞ 

3 HASAN ÇELİK 

4 ŞABAN TEKTEN 

5 HACI AKBULUT 

6 ALİ OSMAN HALICI 

 

Karar No: 100 

Meclis gündeminin 2. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.07.2021 tarihli ve 

7489 sayılı yazılarında; Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, Umut Caddesinde, tramvay hattı güzergâhında 

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ’nin talebi doğrultusunda elektrik ihtiyacının daha düzenli ve 

kesintisiz karşılanabilmesi için mevcut dağıtım merkezinin kullanım ömrünü tamamladığından dolayı 

koordinatları verilen 112 m2 yüzölçümlü alanda yeni bir dağıtım merkezi tesis edilebilmesi için 

uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi; 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; konunun incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havalesi oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 101 

Meclis gündeminin 3. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.07.2021 tarihli ve 

7491 sayılı yazılarında; Talas ilçesi, Kepez Mahallesi, mülkiyeti Belediyemize ait olan 2.143 m² yüz 

ölçümlü 1933 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz mevcut imar planında Emsal=0.60 yapılaşma şartlarına 

sahip ortaokul alanı olarak planlıdır. 

Söz konusu taşınmaz üzerinde yapılması planlanan 24 derslikli ortaokul projesi için daha 

nitelikli mimari projelerin oluşturulabilmesi adına Emsal=1.00, Yençok=18.50 m yapılaşma şartlarına 

sahip ortaokul alanı olarak imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi; 



Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; konunun incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havalesi oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 102 

Meclis gündeminin 4. maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.07.2021 tarihli ve 

7607 sayılı yazılarında; Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi, özel mülkiyete ait 176 ada, 4 ve 5 parsel 

numaralı taşınmazların maliklerinin talebinde mevcut imar planında 25/34 metre, Yençok=50.50 metre, 

İ.A=6900 m2 yüzölçümlü TİCK olarak planlı kütle parsel yapılaşma şartlarına sahip imar planının; inşaat 

alanı artışı olmaksızın, cephe ve derinlik ölçülerinin 30/30 metre olarak düzenlenmesi şeklinde taban 

alanının artırılmasına yönelik imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi; 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; konunun incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havalesi oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 103 

 Meclis gündeminin 5. maddesinde yer alan Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonunun 09.07.2021 tarihli ve 02 sayılı raporunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye 

Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18/g maddesi ile belediyeye yapılan şartlı bağış kabulü belediye 

meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmaktadır. 

Komisyonumuz tarafından yapılan değerlendirmeler ve incelemeler neticesinde: Mustafa SİR’in 

01.07.2021 tarihli dilekçesindeki şartlı bağış şartları oluşmadığından talebin reddinin uygun olacağı 

görülmüş olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 104 

Meclis gündeminin 6. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.07.2021 

tarihli ve 15 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 05.07.2021 tarihli ve 94 sayılı kararı ile 

Komisyonumuza havale edilen,  Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti 

Talas Belediyesine ait 1901 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planında E=0.60, Yençok=7.50 metre yapılaşma şartlarına sahip özel anaokulu alanı olarak planlıdır. 

Söz konusu taşınmazın yaşlı ve engelli bakım merkezi yapılmak üzere, özel sosyal tesis alanı olarak 

planlanması talep edilmektedir. Söz konusu alanın özel sosyal tesis alanı olarak planlanmasına yönelik 

hazırlanan imar plan değişikliği Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.03.2021 tarih ve 109 sayılı 

kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile kabul edilmiştir. Bahsi geçen alanda 

1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 

yapılması talebi UİP-38634598 plan işlem numarası ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından 

değerlendirilmeye alınmıştır.  

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde 1/1000 ölçekli K–35-D–01-C–3-D uygulama imar planı 

paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 

alanda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.03.2021 tarih ve 109 sayılı kararı ile onaylanan 

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun şekilde mevcut durumdaki E=0.60, Yençok=7.50 

metre yapılaşma şartlarına sahip özel anaokulu alanı Talas Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nün 09.02.2021 tarih 20397885 sayılı görüşüne ve ilçede oluşan bakım evi ihtiyacına 

istinaden, 1901 ada 1 parselde daha nitelikli mimari projelerin oluşturulabilmesi için yalnızca batısında 

yoldan 5 metre yapı yaklaşma mesafeli, diğer cephelerde yapı yaklaşma mesafesi şartı aranmaksızın 

E=1.00, Yençok= 7.50 metre yapılaşma şartlarına sahip özel sosyal tesis alanı olarak planlanmıştır. 

 Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı değişiklik önerisinin kabulünün uygun olacağı görülmüş olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 



 

Karar No: 105 

Meclis gündeminin 7. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.07.2021 

tarihli ve 16 sayılı raporunda; Talas Belediyesi Meclisinin 05.07.2021 tarihli ve 95 sayılı kararı ile 

Komisyonumuza havale edilen,  Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti 

Talas Belediyesine ait 1902 ada, 2 parsel numaralı taşınmazda yer alan sağlık tesisi çevresinde oluşacak 

eczane ihtiyacından dolayı bu alanının batısında bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park 

alanı olarak planlı alanın bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu 

alanın ticaret alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan imar plan değişikliği Kayseri Büyükşehir 

Belediye Meclisi’nin 12.03.2021 tarih ve 106 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 

değişikliği ile kabul edilmiştir. Bahsi geçen alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi UİP-38727822 plan işlem numarası ile 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınmıştır.  

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde 1/1000 ölçekli K–35-D–02-D–3-C uygulama imar planı 

paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 

alanda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.03.2021 tarih ve 106 sayılı kararı ile onaylanan 

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun şekilde söz konusu talep incelenmiş olup, alandaki 

sağlık tesisi alanından dolayı, bölgede oluşacak olan eczane ve diğer ticari kullanım ihtiyacının 

karşılanması adına, 1902 ada 1 parselin güneybatısında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park 

alanı olarak planlı alanın E=1.00, Yençok= 4.50 metre yapılaşma şartlarına sahip ticaret alanı olarak 

planlanmıştır. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi uyarınca, bu alandan kaldırılan park 

alanı, 1902 ada 1 parselin güneyinde ve 839 ada 1 numaralı parselin kuzeyinde planlanarak 

karşılanmıştır.  

Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı değişiklik önerisinin kabulünün uygun olacağı görülmüş olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 106 

Meclis gündeminin 8. maddesinde yer alan Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonunun 09.07.2021 tarihli ve 03 sayılı raporunda; Belediye Meclisinin 05.07.2021 tarihli ve 96 

sayılı kararı ile sundurmanın yapı ruhsatına tabî olup olmadığını ve uygulama esnasında işleyişin nasıl 

olacağının değerlendirilmesine ilişkin konu Plan Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarımıza havale 

edilmiştir. 

İlçemiz yeme içme (kafe-restoran v.s.) sektörünün arz ve talep yoğunluğu bakımından cazibe merkezi 

haline gelmesi ve yeme içme işletmeleri dışındaki sektörlerin de sundurma yapma eğiliminde olması 

nedeniyle sundurma imalatının her geçen gün arttığı, teknolojik gelişmeler neticesinde imalat ve 

malzeme çeşitliliğinin artması ilgili mevzuatta farklı yorumlara neden olduğu, sundurmanın yapı 

ruhsatına tabî olup olmadığına dair  farklı yargı kararları bulunması hasebiyle 

uygulamalarda tereddüde düşüldüğü belirtilmekte olup bu nedenlerle sundurmanın yapı ruhsatına tabî 

olup olmadığının ve uygulama esnasında işleyişin nasıl olacağının değerlendirilmesi istenilmektedir. 

Yapılan görüşmeler neticesinde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2021 tarihli yazısında 

belirtilen taleplerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ettiğinden değerlendirmelerin 

tamamlanmasına müteakip konunun yeniden görüşülmesinin uygun olacağı görülmüş olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 107 

Meclis gündeminin 9. maddesinde yer alan Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonunun 12.07.2021 

tarihli ve 04 sayılı raporunda; Belediyemizin 05.07.2021 tarihli ve 97 sayılı Meclis Kararı ile 



Komisyonumuza havale edilen Serpil CİDDİOĞLU VE Hasan CİDDİOĞLU isimli vatandaşlarımız 

02.04.2004 tarihinde Tunceli 4. Komando Tugayında vazifede iken yapılan operasyonda şehit düşüne 

oğulları P. Astsubay Serkan CİDDİOĞLU'nun isminin ilçemiz sınırları içerisinde bir parka verilmesi 

hususu Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonumuz tarafından değerlendirilmeye alınmıştır. 

 Komisyonumuz tarafından yapılan değerlendirmeler ve incelemeler neticesinde: 

  Şehit P. Astsubay Serkan CİDDİOĞLU isminin daha önce Melikgazi ilçesi, Gökkent 

Mahallesi’nde bir ilkokula verildiği tespit edildiğinden talebin reddinin uygun olacağı görülmüş olup; 

Komisyon raporu oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 108 

Meclis gündeminin 10. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.07.2021 tarihli ve 

7677 sayılı yazılarında; Bosna Hersek Federasyonu Tuzla Kantonu Kalesija Belediyesi 

ile Belediyemiz arasında kardeş şehir protokolü ve belediyelerimizin ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 

Sayın Kalesija Belediyesi Başkanı Sead DZAFİC, Sayın Belediye Başkanımız Mustafa YALÇIN ile 

beraberindeki heyetini 2021 yılı içerisinde Kalesija Belediyesini ve ilçelerini ziyaret etmeye, kardeş 

şehir protokolünün detaylarını görüşmeye, ön protokol imzalamak üzere Kalesija'ya davet etmektedir. 

Kalesija Belediyesini ziyaret tarihinin ve ziyaret edecek heyetin belirlenmesi talebinin 

görüşülmesi; 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde, Aşağıda bilgileri belirtilen asıl ve yedek olarak 

belirlenen isimlerin Bosna Hersek Federasyonu Tuzla Kantonu Kalesija Belediyesi 

ile Belediyemiz arasında kardeş şehir protokolü ve belediyelerimizin ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 

Sayın Belediye Başkanımız Mustafa YALÇIN ile beraberindeki heyetini 2021 yılı içerisinde Kalesija 

Belediyesini ve ilçelerini ziyaret etmeye, kardeş şehir protokolünün detaylarını görüşmeye, ön protokol 

imzalamak üzere Kalesija'ya gitmek üzere görevlendirilmelerinin ve yapılacak harcamaların 

Belediyemiz bütçesinden karşılanmasının kabulü oya sunuldu İşari olarak yapılan oylama neticesinde 

oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 109 

Meclis gündeminin 11. maddesinde yer alan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün 

29.07.2021 tarihli ve 7680 sayılı yazılarında; Isparta Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizmle 

Mücadele Derneğinin, bağımlılığı bırakma mücadelesi veren  gençlerimizin topluma kazandırılması 

amacı ile değişik projeler ürettikleri ve bu projeler kapsamında düzenlenen tarım ve hayvancılık 

faaliyetlerinde kullanılmak üzere; traktör, tambur ve kırkayak diye tabir edilen traktör arkası tırmık ve 

pulluk ihtiyaçlarının karşılanması için Belediyemizden talep konularını içeren dilekçeleri yazımız 

Ekindedir. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” Başlıklı 75. maddesinde: 

“Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk 

alanlarına giren konularda;……. 

c) (Değişik: 12.11.2012-6360/19 Md.) "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına 

çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7.6.2005 tarihli ve 5362 

sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet 

projeleri gerçekleştirebilir." ifadelerine istinaden söz konusu talepte bulunan Dernek ile Belediyemiz 

arasında 1 adet traktör hibe edilmesini içeren "Ortak Hizmet Projesi Protokolü" imzalanması için 

Belediye Başkanımız Mustafa YALÇIN' a veya görevlendirileceği kişiye gerekli imza yetkisi verilmesi 

talebinin görüşülmesi; 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; Isparta Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve 

Alkolizmle Mücadele Derneği ile Belediyemiz arasında 1 adet traktör hibe edilmesini içeren "Ortak 

Hizmet Projesi Protokolü" imzalanması için Belediye Başkanımız Mustafa YALÇIN'a veya 



görevlendireceği kişiye gerekli imza yetkisi verilmesinin kabulü oya sunuldu İşari olarak yapılan 

oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 110 

Meclis gündeminin 12. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.08.2021 tarihli ve 

7754 sayılı yazılarında; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube 

Başkanlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için vatan savunmasında canını ortaya koyarak 

savaşırken uzuvlarını kaybeden kahraman gazilerimizin onurlandırılması için ilçemiz sınırları içerisinde 

bulunan bir parka "Gaziler Parkı" isminin verilmesi talebinin görüşülmesi; 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; konunun incelenmek üzere Çevre, Kültür ve 

Turizm Komisyonuna havalesi oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul 

edildi. 

 

Karar No: 111 

Meclis gündeminin 13. maddesinde yer alan Meclis Başkanı Mustafa YALÇIN sözlü olarak: 

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü ile Belediyemiz arasında mesleki ve teknik eğitim ve üretim alanlarında 

iş birliği protokolü yapılması için Belediye Başkanı Mustafa YALÇIN’a veya görevlendireceği kişiye 

yetki verilmesini önerdiler. Başka öneri olmadığından oylamaya geçildi. 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü ile 

Belediyemiz arasında mesleki ve teknik eğitim ve üretim alanlarında iş birliği protokolü yapılması için 

Belediye Başkanı Mustafa YALÇIN’a veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesinin kabulü oya 

sunuldu. İşari olarak yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar No: 112 

Meclis gündeminin 14. maddesinde yer alan Meclis Başkanı Mustafa YALÇIN sözlü olarak:  

Türkiye Belediyeler Birliğinin talebi üzerine Milas bölgesinde ihtiyaç duyulan arazöz, su tankeri gibi 

yangınla mücadelede ihtiyaç duyulan itfaiyenin kullanacağı avadanlık ve araçların gönderilmesini 

önerdiler. Başka öneri olmadığından oylamaya geçildi. 

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde; Ege ve Akdeniz bölgesindeki yangınlarda 

kullanılmak üzere yangın teçhizatı veya arazöz, kamyon ve su tankeri gibi ihtiyaç olduğunda araçlarla 

destek olunması ve bu araçların görevlendirilmesinin kabulü oya sunuldu. İşari olarak yapılan oylama 

neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

Mustafa YALÇIN Suat ERDOĞAN Murat İLHAN 

Meclis Başkanı  Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi 

 

 

 


