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Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesinde, ''Riskli Alan'' ilan 
edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda 
hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
 
 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Ahievran 
Mahallesinde, Bakanlar Kurulu’nun 24.11.2014 tarih, 2014/7031 sayılı kararına istinaden 
24.12.2014 tarih, 29216 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak “Riskli Alan” ilan edilen alanda 
imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.11.2017 tarih ve 453 numaralı 
İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ahievran Mahallesinde, Sivas Caddesi 
üzerinde, Harikalar Diyarı Rekreasyon Alanının karşısında, çoğunlukla konut ve ticaret alanı 
olarak kullanılan ve yapıların ekonomik ömrünü tamamlamasından dolayı Bakanlar 
Kurulu’nun 24.11.2014 tarih, 2014/7031 sayılı kararına istinaden 24.12.2014 tarih, 29216 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak “Riskli Alan” ilan edilen alanda; Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın 22.06.2015 tarih, 10381 sayılı yazısı ile; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Madde 12. Fıkrasında belirtilen; “ Bakanlık, 
bu Kanunda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak TOKİ’ye veya İdareye yetki devrine ve bu 
iş ve işlemlerden hangilerinin TOKİ veya İdare tarafından yapılacağını belirlemeye 
yetkilidir.” hükmüne istinaden Riskli alan ilan edilen 50,87 ha’lık alanda; her tür ölçekte 
harita, imar planı, imar uygulaması, tasarım projelerini hazırlama, inceleme ve onaylama 
yetkisini Kayseri Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluğuna bırakmıştır. 

Kocasinan Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilen ve 1. Etap Planlama 
Bölgesi olarak belirlenen alanda kentin ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bazı 
değişikliklerin yapılmasının uygulamada ve kentsel gelişimde olumlu etki yaratacağı 
kanaatiyle; Konut Alanı olarak planlı alanların sosyal donatı alanlarıyla birlikte yeniden 
düzenlenmesi, Ticaret Alanı olarak planlı 7183 ada, 1 parsel ile Konut Alanı olarak planlı 
7183 ada, 2 parselin bulunduğu alanın birleştirilerek, ticaret ve konut kullanımının (TİCK) 
birlikte düşünülmesi, yine konut alanı olarak planlı 7187 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bir 
kısmının Sağlık Tesisi Alanı ve Ticaret Alanı olarak yeniden planlanmasını talep etmektedir. 
Öneri plan değişikliği ile artan nüfusun ihtiyacı olan yeşil alan miktarının bu planlamada 
karşılanamadığı tespit edilmiş olup, 2. Etap olarak belirlenen alanda karşılanması şartıyla 
talebin bu şekliyle uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarında 
plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 
yerin sosyal donatı alanları ile birlikte Konut Alanı, Ticaret + Konut Alanı (TİCK), Ticaret 
Alanı, Yeşil Alan ve Yol olarak planlanması yönündeki (NİP- 6611,31 Plan İşlem Numaralı) 
imar planı değişikliği talebinin, Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR'ın red oyuna 
karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık 
Komisyon Raporunun oy birliği ile şeklinde değiştirilerek kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Konusu     : Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesinde Kocasinan Bulvarı 
Kuzeyinde yer alan muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda 
yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına askı ilan süresi içerisinde 
yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon 
Raporunun görüşülmesi. 
 
 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Pervane Mahallesinde, Kocasinan Bulvarı 
kuzeyinde yer alan muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda yapılan Kayseri Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarih, 274 sayılı kararına istinaden onaylanan 1/5000 ve 
1/1000 ölçekli imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz hususunda hazırlanan 
15.11.2017 tarih ve 454 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 
          Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesinde, 
Kocasinan Bulvarı kuzeyinde yer alan muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda yapılan 
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarih, 274 sayılı kararına istinaden 
onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına askı ilan süresi içerisinde parsel malikleri 2 
ayrı dilekçeleri ile itirazda bulunmuştur. 

İtirazlara ilişkin yapılan değerlendirmede; 
İtiraz-1: Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 932 ada, 34 parsel ve 853 ada, 230 

parsel maliklerinin, Ticaret ve Konut Alanlarının karma kullanımındaki TAKS/KAKS 
oranlarının daha uygulanabilir, mahallenin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek şekilde bazı 
adalarda %80 konut, %20 ticaret bölge için daha uygun olacağı, ayrıca ticaret alanlarının 
TAKS oranının mümkün oldukça büyük planlanmasını talep etmektedir. 

Söz konusu talebe ilişkin, bu bölge ve civarının konut ağırlıklı olarak yapılaşmasının 
öngörüldüğünden, Ticaret + Konut (TİCK) karma kullanımındaki oranı yeniden 
değerlendirilerek plan notuna "Ticaret-Konut kullanımlı alanlarda ticaret kullanımı, inşaat 
alanının en az  %20’sine kadar yapılabilir." hükmünün eklenmesinin uygun olacağı kanaatine 
varılmıştır. Ayrıca ticaret alanlarının TAKS oranının büyük olması talebi ise, Planlı Alanlar 
İmar Yönetmeliği'nin Genel İlkeler 5. Maddesinin 6. Fıkrasına istinaden karma kullanım 
alanlarında tamamının ticaret alanı olarak yapılması durumunda TAKS oranının çekme 
mesafelerine göre %60'ını geçmemek şartıyla uygulama yapılabileceği belirtilmiştir. 

İtiraz-2: Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 933 ada, 10 parsel maliki, Yeşil Alan 
olarak planlı söz konusu parselindeki mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla söz konusu 
plana dahil edilmesini talep etmektedir.           

Söz konusu talebe ilişkin, yapılan plan değişikliğindeki düzenlemeler  3194 Sayılı 
İmar Kanununun 18. Maddesindeki Arsa Arazi Düzenleme Esaslarına uygun olacak şekilde 
yapıldığından, parselin dahil edilmesiyle DOP %40 dengesini bozacağından, talebin reddinin 
uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

İtirazların yukarıda açıklandığı şekliyle, İtiraz-1'in oy birliği ile kabulünün, İtiraz-2'nin 
ise oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon 
Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih, 237, 238, 239, 240, 
241, 242, 243, 244 ve 245 sayılı kararlarının incelenmesi talebi 
hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun 
görüşülmesi. 



Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 
06.11.2017 tarih, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 ve 245 sayılı kararlarının 
incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.11.2017 tarih ve 455 numaralı İmar ve 
Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.11.2017 
tarihli kararlarından; 

245 sayılı kararı ile; Karakimse Mahallesinde, 116 ada, 79 parsel nolu taşınmazın 
bulunduğu alanda güneş enerji santrali kurulabilmesi amacıyla Yenilenebilir Enerji Üretim 
Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı yapılması yönündeki (UİP-28881 Plan İşlem 
Numaralı) 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı talebi, Belediyemiz Meclisinin 
10.07.2017 tarih, 284 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına 
uygun olarak hazırlandığından, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, 

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih, 245 sayılı kararının oy birliği ile 
kabulünün uygun olacağı, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ve 244 sayılı kararlarının ise 
yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun 
olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile 
karar verildi. 
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Belediyemiz imar uygulamaları, plan notları ve lejant çalışmasının 
yeniden değerlendirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve 
Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

 
Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, İmar planlarında uygulama bütünlüğünün 

sağlanması ve imar planlarındaki uygulamaya yönelik hususları açıklayan belediyemiz imar 
uygulamaları, plan notları ve lejant çalışmasının yeniden değerlendirilmesi talebi hususunda 
hazırlanan 15.11.2017 tarih ve 456 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama 
İmar Plan Notları ve Lejantı yeniden değerlendirilip revize edilerek ekte sunulmuştur. Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notları ve Lejantı’nın ekteki şekliyle oy birliği 
ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun 
kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 5402 
ada 1 parsel ve 5403 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu 
alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda 
hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

 
 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, 
mülkiyeti Belediyemize ait 5402 ada 1 parsel ve 5403 ada 1 parsel numaralı taşınmazların 
bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 
15.11.2017 tarih ve 457 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 



Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parseller, 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Kentsel Servis Alanı olarak 
planlıdır. Söz konusu parsellerin bulunduğu alanın batı kısmında yapılan Bölge Hastanesinin 
ve Mobilyacılar Sitesinin, Gar Alanın bu bölgede yer alması ile kent için konut kullanımı 
açısından cazip bir bölge niteliğinde olmasından dolayı, üst ölçekli plan kararlarına uygun 
olacak şekilde bölgenin ihtiyaçlarına hizmet edecek  Ticaret Alanı, Ticaret+Konut Alanı 
(TİCK), konut alanı ve bu alanda yaşayacak nüfusun ihtiyacını karşılayacak sosyal donatı 
alanları ile birlikte imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Ayrıca Belediyemiz 
Meclisinin 12.12.2016 tarih, 578 sayılı kararı ile planlanan dere yatağının tescilli parselleri 
bozmasından dolayı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğünün (KASKİ) talebinde belirtilen alternatif güzergahın kanal olarak bu planlar 
kapsamında yeniden planlanması talep edilmektedir. 

5216 sayılı kanunun 7/c maddesine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere 
uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Konut Alanı, Ticaret + Konut 
Alanı (TİCK), Ticaret Alanı, Özel Eğitim Tesis Alanı, Özel Sosyal Tesis Alanı, Özel Kreş 
Alanı, Dini Tesis Alanı, Yeşil Alan ve Yol olacak şekilde planlanması ve  ayrıca kanalın da 
planlara işlenmesi yönündeki (NİP- 2061,9 Plan İşlem Numaralı) imar planı değişikliği 
talebinin, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık 
Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Hacı Kılınç 
Mahallesi, 7850 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar 
planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve 
Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

 
 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, 
Kocasinan İlçesi, Hacı Kılınç Mahallesi, 7850 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 
imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.11.2017 tarih ve 458 numaralı 
İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan; Kayseri Büyükşehir 
Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih, 126, 127, 128, 129 sayılı kararları ve Bakanlar 
Kurulunun 10.07.2015 tarih, 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile Kentsel 
Dönüşüm alanı ilan edilen "Sahabiye ve Fatih Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi" sınırları 
içerisinde kalmaktadır. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında, mevcutta bulunan Şükrü Malaz 
İ.Ö.O. nun yıkılarak taşınması ile çalışmalar doğrultusunda, söz konusu parsel Belediyemiz 
Meclisinin 12.05.2017 tarih, 226 sayılı kararı ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planında 
Eğitim Tesisi Alanı (İlkokul Alanı) olarak planlanmıştır. Bahsi geçen Eğitim Tesisi Alanı 
(ilkokul alanı) olarak planlanan alanın E.0,60 değerinin "1" olacak şekilde yeniden 
planlanması talep edilmektedir. 

Bahsi geçen alanda yapılacak olan dönüşüm projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının 06.03.2017 tarih ve 4025 sayılı yazısı ile “… her tür ölçekte harita, imar planı, 
imar uygulaması hazırlama, inceleme ve onaylama yetkisini…” Kayseri Büyükşehir 
Belediyesine devrettiği belirtilmektedir. 



1/1000 ölçekli 30M-IVc uygulama imar planı paftasında plan müellifi tarafından 
teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin E:1,00 yapılaşma 
şartında İlkokul Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 4306,18 Plan İşlem Numaralı) 
imar planı değişikliği talebinin, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 
İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Meclis Üyesi Memduh BÜYÜKKILIÇ'ın sözlü 
önerisi ile yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği 
ile karar verildi. 
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1. Hukuk Müşavirliğinin, Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı Mahallesi, 
2888 ada 4 parsel numaralı taşınmazı kapsayan alanda yapılan 1/5000 
ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yeniden yapılması talebi hususunda 
hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

 
 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 1. Hukuk Müşavirliğinin, Kocasinan 
İlçesi, Kavakyazısı Mahallesi, 2888 ada 4 parsel numaralı taşınmazı kapsayan alanda yapılan 
1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yeniden yapılması talebi hususunda hazırlanan 
15.11.2017 tarih ve 459 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı Mahallesi, 
2888 ada 4 parsel numaralı taşınmazı kapsayan alanda yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar 
planları ile bu planların onanmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 25.06.2012 tarih, 
2012/95 sayılı ve 03.10.2012 tarih, 2012/140 sayılı kararlarının iptali istemiyle, Danıştay 6. 
Dairesi 19.06.2017 tarih, 2016/13700 Esas sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar 
verildiği belirtilmektedir. Söz konusu alandaki fiili yapılanmaların Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından onaylanan planlara uygun olarak yapıldığından, uygulamadan 
kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla taşınmazın fiili durumuna uygun olarak ilgili 
yönetmelik gereğince yeniden planlanması gerekmektedir. Plan onama sınırı içerisine alınan 
alanda yeni bir planlama çalışması yapılarak uygulamadan kaynaklı sorunlar giderilmiştir. 

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere 
uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Ticaret + Konut Alanı (TİCK) 
olarak planlanması yönündeki (NİP- 6611,32 Plan İşlem Numaralı) imar planı değişikliği 
talebinin, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık 
Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Develi Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih, 94 sayılı kararının 
incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık 
Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

 
Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Develi Belediye Meclisinin 02.10.2017 

tarih, 94 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.11.2017 tarih ve 460 
numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 



Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih 
ve 94 sayılı kararı ile; Reşadiye Mahallesi 515 ada 34 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu 
tarımsal niteliği korunacak alan (T.N.K.A.) olarak planlı yerin, öğrenci yurdu yapılması 
amacıyla sosyal tesis alanı olarak planlanması hususunda hazırlanan (UİP-4138,34 Plan İşlem 
Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün 
uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy 
birliği ile karar verildi. 
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İncesu Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih, 31 sayılı kararının 
incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık 
Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
 

 
Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, İncesu Belediye Meclisinin 06.03.2017 

tarih, 31 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.11.2017 tarih ve 461 
numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Vali İhsan Aras Mahallesinde, 
mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı konut alanı olarak planlı yerin sosyal tesis alanı 
(öğrenci yurdu) olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 17.02.2017 tarih, 109 
sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 
hazırlandığından, (UİP-6718,20 plan işlem numaralı) tadilat talebi hususundaki İncesu 
Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih, 31 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun 
olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile 
karar verildi. 
 
 
Top Tarihi  
Karar No       
Konusu     

: 
: 
: 

17.11.2017 
445 
1. Hukuk Müşavirliğinin yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve 
Çalışma Esasları Yönetmeliği hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi. 
 

 
Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 1. Hukuk Müşavirliğinin yeniden 

hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda 
hazırlanan 15.11.2017 tarih ve 12 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon 
Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1. Hukuk Müşavirliğinin yeniden hazırlanan 
Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin ekteki şekliyle oy birliği ile kabulünün 
uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun 
kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
 
 
 
 
 



Top Tarihi  
Karar No       
Konusu     

: 
: 
: 

17.11.2017 
446 
İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının yeniden hazırlanan 
Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hususunda 
hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun 
görüşülmesi. 
 

 
Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, İşletmeler ve İştirakler Daire 

Başkanlığının yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları 
Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 15.11.2017 tarih ve 13 numaralı 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu. 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 
yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin ekteki şekliyle oy 
birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 


