
1,.C.
KULU BELEDiYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdiirltiğti

Sayı
Konu

: 56636583 -301-154

: Meçlis Kararları
06.08.2020

giLci işı-pııı MuDüRLüĞı_n ıı

Belediye Meclisinin Ağı.ıstos ayında almış oldtığu Meclis Kararlarının İlan tahtasına asarak,

ilan eclildiğine dair ilan ttıtanağının Yazı İşleri Miidtirltiğiine göırderİlmesİ huslıstınrı.

Bilgilerinize rica ederiın

\
Mrırat

l] ediye

l1l

Canıikebir Mah. Olof Palnıc Cad. No: l/2() l KıılIı/KONYA

TeleftınN<,ı: (444) 958 4 -Faks No: (332) (ı4l 2l 50

E_posta Adresi: kulubelediyesi@hsOl .kcp.tr _ intcı,nct Adıcsi: http://www.kultı.lıel,tı

Bilgi içiıı: Şcngtil TUNÇER
Büıo İşçisi

l(efcrans:4l7l0



05.08.2020 TARİHLİ MECLİS TUTANAĞI

05'08.2020tarihinerastlayan(.arşanıbagüırüsaatl4:00,demeclistoplaı-ıdı.

Meclis Başkanlığl,nca yapılan Yoklanıa sonı_ıcuncla Muhittin SAYAN" isnıail TEKTAŞ, Mustaİa. AYKl,jT, Doğan UZUN ER ve AdiI

GöRGüLü,nüıı nıazeretleriiıclen dolal,ı topIantıya rut,ıuniua*ıu.,nı dile getirerek oyıon]uyo sundu. Yapılan oylanıa neticesinde oy birliği iIe

l.uUrİ .OilOi. Diğer taraftan çoğunluğun nıevcut olduğu anlaşıldı,

5393 Sayıll Yasaııın 20. nıaddesi gereğince t9nJpan Belediye Meclis_i,Jvleclis Başkanlığı'nca yapılan yoklama sonucunda Çoğunluğu

mevcut olduğu unıaş,ıo,ı.tun .o,-.ru. Ğii,ia.,-,in ı. ıı,ioaerinae ;;i;;." 5393 Sayılı s.ı.İİy. iu,,rny!y1 z2,Yiao'si gereğince meclis üYesinin

üvelikdurumunrındüşürülııresi ileilgili koııuııungoıi;ştiırreri,*ge|ti BelediyeBaŞkanı üuratı;NvEn,31,03'20l9 tarihindeYaPılan

üahalli idareler seçimlerinde (CHp) Belediye ,r,".ıi, tiv.riliu*İ,'.çiı." isniail TEKTAŞ'ın Kulu BelediYe BaŞkanlığına vermiŞ olduğu

08.07.2020 tarih ve 2586 sayı ite ka1 ıt altıııa alınaıl istlıi," oiı.xi.rl"i ,neclis.e taşıdı. Ayrıca daha önceki ıııeclis toplantllarında 4 oturunla da

katılmadığını beyan ederek ,i,..ıl;iıgi verdi. (CHP) e.ıJiy;'ü..üi, tiyesi isniail TEKTAŞ'ın istit'ası 5393 Sayılı Belediye Kanununun

29.maddesi gereğince oy birliği ile kabul edildi. Gtl.ndemin i.l,iuoo.rino. bulunan Belediyeniize ait % l'lik hissenin (Avdemir Hazır Beton

inş.Nak.pet.Araç Kiralama §a'n.r" ric.ı_to.şti),ye devredilmesi ile ilgili konunun.go.tıİtıİİ..ri". geÇti, BelediYe eaİtunı Murat ÜNVER'

Belediyemizeait%1,1iktıiilirin eyJ..i.'Hur,.B.t;;I"ş.i,ü;f;iaraç.riraimab."".rıJı-ia.Şti'neŞirketin 
kuruluŞundakideğeri

üzerinden satılarak devredilmesinin oıraylanınası ve s"ı;i;. B.İk*,". yeİtı ueıı..ri hurrrunu "'ıi'in 
oYlamasına sundu' YaPılan oYlama

neticesinde muhaletet partisinden MHp grubundan ırlus-tuiu oaiBuDAk, İyi rartic.uuu ve cHp Grubunun ortak kararı sonucu bedele

itiraz ettiklerini gerekçe göstenı.ıeleri nedeniyle ,.o ovu u.roiı.ı.rind.n oy ç"tıre, ıİ. k.bri .Jiıdi, Gtind'*in 3,maddesinde bulunan ilÇemiz

Karşıyakanıahallesi ıqııaiao,ıue8parseinoır,uı,rrrorİuruuiİ in.,*(o*iryonkararınlngörüŞülnıesine.geÇti,BelediYeBaŞkanıMurat

üNVER, imar ve şehircilik Mtldtirıiiğii.nde gor"uıi ş.ı.,iiii;;;; ii;ü.. çaiışıcı]y,. t".,i, iı.'iıgiıi bilgi vernıesi iÇin söz hakkı verdi, Şehir

plancısı Hatice çALtşlCt, ilçenıiz Karşıl,axu ııut,uıı.ri].,j. nitutogıu-ı a.n', ül-ietroi Naı,, ınŞ, üud"nciıit San' ve Tic' Ltd' Şti' 'nin taleP

ettiği uygulanla inlu, plun,n,,i'l.ıo. » ı z.i.z.o puttur,nou v,+ıı iooo".ooo_ 433 l500,000. x:507900,000_507800,000 (Datunı_ED50)

koordinatları arasıııda yer alan l473 a<ia 6.7 ve 8 o..r.ii,İiriirr#;;91 ,3iı, ,+ art,şı olmadan parsellerin sünevinde ve doğusunda 5 m,

cekme nıesaf.esi uygulanıııasıııa ilişkin tekliİin ryg* goliii.isilyüki.hiis;ı.oiv. Ü.lıı.i"in onuy,nu s,n'l'ia''nu (PiN: UiP' 42392533 ),

iararverilnıesi içinıııeclisintı)lanrasıııaru,,rı,uur,.g.rJkiiği"i u.yl"eierekstizu,beiediyeBaŞkanınabıraktı,YaPılanoY|amaneticesinde 
oY

birliği ile karar verilcli. ct"j.,liiii ı...clclesincle brü";;'İı;;;";'rarşyay n,,oı-,uıı.ri i+iı ada 9 parsel ııolu taŞınlııaza ait iınar konıisYon

kararının görüşülnıesine geçti. Beledil,e Blslaıı1 Mrr.;Üi,ri;ER^ in_ıai ve şehircilik Müdürlüğü,nde görevli şehir plancısı Hatice

çALIşıCI,ya konu iıe iıeiiiiiıgi,.l.,;.ri iiın ,o, ı,u«,i.roi§.ı,ı, pıancisı H"ti.; a;L]§iöı. iıÇeniız «arŞiYaka Mahallesi'nde Talat KAN

ve |zzeıKAN , ın talep ettigi uygu lanıa inıar plaıının i:o. o ı z. c.z. o patlas ıııda y,,+Jı ı oob.ooo- oıı ı s otı,oiıo, x:507 800 '000-507900'000

(Datum_EDS0) tooroinutıui, ,.'u!u-,Ju y., aıa,i ı+73 uou ı purr.ı nolu üşınmazrn guney cePhesindeki l0m,lik YaPı YaklaŞma mesalesi 5 nr'

olacak şekilde düzenlennıesi ve parselin dogu cephesini;i;il hatının parsel ,,ni.nu Ç.liın'''sine iliŞkin teklifin uYgun görülerek

BüyükşehirBeledileMeclisiniıionayınasunulmasına(piN, 
uip- 42g54(;59),tr.r'"..iir"lri iiinn."ıLinoYlanıasınasuırulnrasıgerektigini

bevan ederek sözii Belediye Başkaıııı-ıa bıraktı. yapılaıl;;H;'*;;;;ı"o.-iiv'üıriıgiile karar verildi, Gündenıin 5,n-ıaddesinde bulunan

llç;miz Camikebir nıahalle-si 2T4 uJu iı purr.ı *i, ,"r,l'*^ri;i;ı,i"u",oil'ron'tİ.ui,n,n görüŞülnıesine geÇti, BelediYe BaŞkaııı Murat

üNvER, iınar ve şehirciıik Müdürliiğü.nde görevıi. ş:İİİffi;,r;'ffir..'ÖXıiiiöi:İu'ı.oi, iı. ilgili bilgi veıııesi iÇin söz hakliı verdi' Şehir

plancısı Hatice çALIş,Cl, ilçemiz ronra z._!d^l:ğahL,*ri',-,in zoıs tu.iı'' 375 Esas saYılı kararina istinaden u,gulanra imar Plaııınıır

J.30.Dl7.B.l.D pafİasında y,+ıztıoo.ooo_ 4328900.00Ö, .-,Jtiitoo.ooo-soosoo.oo0 Ğ;atr';.-e»s9ltoo1o:1atları aiasında yer alan 204 ada |3

parset nolu taşınnıaza .,, ,r'.iru#."*lr*, in..i*,riş oirp p..r.ii" yapılaŞnıa koŞulunun "BitiŞik Nizam 5 Kat" olnrası iÇin meclisin

ovlamasına sunulması gerektiğini beyan edcrek.oru rİ.ı5oiv. saşta,i,,*!,ratt,.Y;;;i;" oylaııa neticesindeov hirliği ile karar verildi'

dtındemin 6.maddesinde bulunan ilçenıiz Kenıaliy.^;;h;iütl3 \ ada23prr.ı nJİuş, İİuruuiıimar.komisvon ka*rarının görüŞülmesine

geçiıdi. Beıediy. goşton,-ü;;ui üNiniR. imar vi şeııi.ciiit ırıtiotııtıgu,nb. gtır.iii ŞJhi;'P;;;."' Hatice Çı,LıŞıcl'Ya konu ile ilgili bilgi

vem.ıesi için söz hakkı verdi. şehir plancısı l]atice çnlı-şiöı, iiç.niz"[:lıi]ie^}4.iJıi.ri'"a. hissedarlar adına Vekaleten NeŞat ERDEM'in

,nin talep ettiği ıılgrılanıa in-ıaı.planınıı.ı.ı_ jt,.D.ı7.A.j;"p.n..,,]o. l.+ızs+oö.ooii- 
qli-sJ00,000, x:505700,000-505800'000 (Datum'ED5O)

koordinatlarıarasıı-ıclal,eralan iı3o.,ıuz:p.rr.ı noı,,-'[şln*J,nynp,ıoş,,,,,,ı.uş,,iiur,,-,u-,:i'ı,os"Taks:0,40,YenÇok: 
l5'50nı'veYoldaıı5

nı. konışu parsellerden 3.5 ııı. çeknıe ıııesıtesj- "ıT.k;;iii;;;tirlnL,,,u.ri,,. 
iıiiiin tetılıın uYgrın görülerek BüYükŞehir BelediYe

Meclisinin onayıııa suııulnıası ipiN, t,tp- uzgroqzı.ıi.İ.i.x,jci"i tr.l,,,,, ed.r.k,.ti'rii s.ı.oiy. ıiuşı'u'una bıraktı, YaPılan o1laına neıicesinde

oy birliği ile karar u".iıoi.'öuni*iıı 7.nıaddesind. b;ı'r;;; lİç.*iz ye.ııiıııahallı sj iau ızb pu"'ı *ı' taŞ.ınnaza ait iınar Planı değiŞiklik

teklifiileilgili konunungörüşülınesiırcgeçti.Be.lediy:öil;;]M;;.rüNvrzu 
i".,ur".Ş.ı''ir.iıitır'liitürlüğü'ndegörevli ŞehirPlancısı

Hatice çALlşıCı.ya konu ile ilgili hiıgi vermesi.içi, J;;kk, verdi. şehir pt."";;;-i];;;Ceı-ıŞıcı ilÇemiz Yenimahalle osman oCUT'ün

talep ettiği uygulanıa i*., pı.,,,?.,,..ı.ıT o.ız,n ı.b,p.ft.il;ilrrsboo.ooo- +j-zs-9ö0oo0. *'sösıoo.ooo-s05400'000 (Datum'ED5O)

koordinattarı arasıııda r,.," uınn 57 ada l29 p.*.ı noır'İuİ,",".J. iıiİti" i*u, pıu,. J.eiİikıit't.ı,ıitınin inıar konıis1'ontında görüŞülmesi iÇin

nıeclisin oylaıııasııra sunulıııası gerel<tiğini tr.l,rr.a...ı-"rortı Belejiye ıuşkun,no n,,İtİı, Yapılaır oylanıa neticesincle oY birliği ile karar

verildi.Ctinden-ıin8.nıadıJesindJbrır,rniıç.n.,irruryvut.ı,,ı.i 
ıl.-ı 580adaıöj, ıÇgve ıb9Parsel nolrı tasınırıazlaraaitiınarPlanı

değişiklik teklifi ile ilgili konıınuıı görüşülnıcsine g.İtl.'s.i.aiv. Başkanı ı,l..rr ONvEı'-- i,''''"'" Şelıircilik'ıııidti'ııigti'nd' görevli Şehir

Plancısı Hatice ÇALlŞlCl,ya konu ilc ilgili bilgi ".r1.,1.Jçi. 
Jtı, lıaikı.verdi. Şehi." Pıun.,s, Haıice ÇALlŞlCl, IlÇeıniz KarŞıyaka

Malraltesi,nde Belediyenıiz inıar ve şehlrcilik Müd;;d;ü];;;1ui.f .r,,gi ,ygrı."-'"i,.,-,., planıııın_ J3O,D.,l2,C,2,B Paftasında Y: 4332000-

4332 t 00, x:508200_508300 (Datunı ED_50) koordin;;ff, ;;rrd. y., uĞn jsb ;;-ı öa, isT ve l 99 Parsel nolu taŞınmazlara iliŞkin imar Planı

değişikIik teklifinin i*.; i;;;;;rnda görüşulmesi;;;;k,üi b.yan ederek -Jırin oYlanıasına iunulması iÇin sözü BelediYe BaŞkanına

bıraktı. yapılan oylanıa neticesinde o1 birligi iıe taraİreiiıoi". Gündemin s.*aoaeri; u'rir.." Kulu ilÇesi sınrrlarına tekabüt eden l54 kV

Kulu_Eınirler Enerji iletin-ı hattı güzergahıı.,,n i.u, pİu,r,nJa |er tatısisine vo".ıit ırur'riun'- l/l000 ölÇekli uYgulama imar Planı değiŞiklik

tekıifi iıe iıgiıi konunun gör(işi.iınıesiııe geçıi. s..ıeaiİ:'Üİ;;, ilF i]ı.ii:-l:'i;,;;;; Şehircilik Müdürlüğii'nde görevli Şehir Plancısı

Hatice ÇALlŞlCl,ya konu ile ilgili bilgi ı,en.ıesi içi,i ,o.ıruı,t, verdi. Şehir pır,.,r,'Huii.. Ç],+ı-ıŞıcı, Teiağ o, Bölge Müdürlüğü'niin talep

ada 30,3l ve 32 parsel ,ioi, ioş,nn.,urıur için iıııar pıun,-ı.-,ıut,ı*ası ile ilgili ı."",,"r" garr'İrl'll.:r geÇti, BelediYe BaŞkanı Murat UNVER'

konuya açıklık getirn.ıesi açısından sözü şehir pı."; üi;i.;Celışlcı,y1 u,.ui«,. HutT.. Çeı-ıŞıcı, iıÇ'miz KaŞıYaka Malıallesi l844 ada

30, 3l ve 32 parsel ırolu taşıırn-ıazlar için konut a*, .r..Gi",", pı"", tur,rıui,i."r,lii"i"".ıısin oYlamasına sunulması gerektiğini dile

getirerek sözü Beledile Ba!ka,ı,na bıı.aktı. ya.pılaı,, 
"vi.*.'".ri..sinde 

oy uirıieiii;k.u,;i edildi, Günjenıin l l,maddesinde bulunan ilÇemiz

Karşıyaka MahalIesi ıuş'ia. ]ı rc _12 parsel noır,jr,"*.ii.r,"ioı-,rj.'j.eişitjjcl-ii. iıeiıi ktıııunun görtiŞülıııesine geÇti' BelediYe BaŞkanı

Murat üN'ER. koııul,a açıkııı<, getirnıeri .ç,r,n,ıo,"rlojli'§:nl;';i;;;J;H;il i,;L-iiıijli, ı,,,oı,ı,, üatice ('ALIŞlCl, ilÇenıiz KarŞıYaka

ile ilgili koırunuı-ı görüşülmesine geçti. Belediye ü;;İ;;;i;;. )aııetnıeliginin z.t",,ii ı.ıroıt ,-,in-,uad" i ı '' istinaden toplantıYa katılanların

,alİÖernlue, ile İabuİ edildikten sonra gündeme aldı,



Betediye Başkanı Murat üNVER, 09.0,7.2020 tarihinde gerçekleştirilen.Tarım Komisyonu toPlantısı ile ilgili olarak Tanmsal Hizmetler

Müdürü Raıııazan KARAKAYA,ya söz lıakkı r..oi. nu.ur"uiiiinnereva 20l9 yılı içerisinde Tarın'ısal Hiznıetler Müdürlüğü tarafından

yapılan faaliyetler1e iıgiıi tiıgi '*rJi n,rr,.u 2020';;ı;l;;sinJe Covid-l9 salgını süresince alınan_tedbirler noktasında tüm ÇalıŞnıa

alanIarında ilaçlan-ıa 1,apıldığını ve ilgili personeliı-ı u'iİgiı.noiriıolgini. çalışına aİanında sosyal ı-ııesafe ve ınaske-eldiven kullanınıının

uygulandığını beyan etti. eı]rİo r.rirıııaneıİin saglıklı * İİııv."ıt biİortaıı oıjugunu bütün hayvanların sağlıklı ve küPelerinin tam olduğunu,

Kolun ilaçlamn ,. t.n-,lrı.,.'-,. i u.,]u.ıor, ile hğvan bak,iııın, kola1,Iaştınna u. hly.n sagün-ıa ile ilgili konunun gerÇekleŞtirilebileceği

koııusunda bilgi verdi. Ayrıca ç.itiçilere 1i)nelikrcğiti,n r.nİl*ri ve biıinçlendirnı. iİ. iıgiıi İal'Şma.vaPılacağl kontısunda beYanda bulundu'

Kop için yeni projelerin 
-g.ilşiiriı.uiı..egi, 

.Tirla Öİ;;;;,, Juoeıtiin,esinin 
, 
saglain,aiı iııaı.i,''e 

. 
EkiPııanları iÇin hibe desteğiniıı

sağlanabileceğini. uıııuma uçil çeşn.,.ı...de lenilenıe,y;;;i;;İ;",,., teklillnin.nıeclisii oylanıasına sunulması gerektiğini di|e getirerek sözü

Belediye Başkanıııa bırakıı. yapılaıı u1 lanıa neticesino.Ty üirıigl ile karar verildi. Gündemin l3,maddesinde buiunan ilÇemiz Dinek Mahallesi

l906 ada l2 parsel ııolu taşınnıaz için l 15000 qli:I]i ;,;; t;;;;;; ". iiiooo oıçetıi uygulanra imar planı yapılınası ile ilgili konunuıı

göriişülnıesinegeçilcli.seı.ii..anşiun,ıı'',rrtüi.ıvpn.i;;;;.;.ş;hircilikMüdürliigii'ndeğjrevli ŞehirPlancısıHaticeÇALIŞlCI'Yakonu

ile ilgili bilgi vern-ıesi lçin .'o, l o'ı,ı.., u.r,,ıi. ş.hi, pü;,,;;;i Hatice ÇALlŞICl UYgilan-ıa inıar Planııııı-ı J,30'D8'D'3'D * J'30'Dl3'A'2'A

paftasında y:4335000.000_ +1lJq0o.0oo. ,,sodzoo.ooo-iltızoo.r.ıoo (batu,ı-,-Eu5d)Toordinatları arasında Yer alaıı ilÇeı-ı-ıiz Dinek Mahallesi

l906 ada l2 parsel nrr-,oroi,-ioriu r,asıflı lıO.s46,86 n-,z:ıiı. ulonou "Biyoktitle Eırerji Santrali" amaÇlı. .,EPDK'nın 
0'7llIl20l9 tarih ve

öNıggıo_zıo+ı60 sayılı ön lisansı alııııırıştır. ep»r taruİ,ndan Biyokütle Enerji Santraliinin Iisaıısıı-ııır alınabilmesi iÇin bahse konu alana imar

planı yapılması ger.kn,eı.tedir. guı-'r. to,i, olun parsetİn ıo,ısıı'ı-,a.ı,ı< kısını-Btıytik ova sınırları iÇerisinde otduğu iÇin 5403 saYılı kaııunuı-ı

l4. Maddesi gereği, 0,9329 ha.ı,r ı.,r*, oru,n,rür, o,ş,"j" 
"Üre" 

için ve arazisinİfı mutlak tarım arazisi olduğu iÇin 5403 saYılı kanuııun l3'

Maddesi gereği Enerji ve Tabii Kayıraklar sunurı,g,,,id;n-tu*;'rararı karan_alıı,ıması için meclisin oylanrasına srınulması gerektiğini beyan

ederek meclisin oylaınasııra suııulnrası için sözü B.ı.di;;'b;;İ;;İ* İ,rrtt,. yapııan oyıanıa neticesinde oy birligi ile karar verildi, Gündemin

l4.nıaddesinde buluııaıı ilçenıiz Karacadere Mahallesi iız uiu6l parsel nolu taşınİıaz için l/5000 ölçekli nazınl iıııar Plaııl ve l/l000 ölÇekli

uygulanıa inıar planı hazırlatılnıası ile ilgili ı,onrnrn 
-gortışıiır.rir-ı. g.çı. e.ı.jıl,e Başkanı Murat^ ÜNVER, iıııar ve Şehircilik

Müdürlüğü,ndegorerı; şe1,irpio,-,.i,Huti.Jçeı-ışıöiva'ı.onulieiıglli^bijgi 
,er*esi iÇınsoziıakkıverdi,ŞehirPlaııcısıHaticeÇALIŞICl'

llçemiz Karacadere Mahaılesi ll2 ada 6l parsel 
"oı, 

oİ,'""rur-iİln ııİooo Öİç.ı.ıi Nur,, inıar Planı ve l/l0ö0 ÖlÇekli UYgulama iııar Planı

hazırlatılması için ıneclisin oylanrasıııa srıı,ıulnıası g.r.Üİ;; bÜan ederek.sdzti Belediye BaŞkanına bıraktı,,YaPılan oYlama neticesiırde oY

birligi ile kararverildi. Gü;J;r;i; l5.nıaddesinde urır".""* gtıideme getirilen ko*ıurin içerisinde Yer alan.ilÇemiz Bahadırlı Mahallesi 359

ada 43 parsel üzerinde b;ı,,;;; özel Ağaçland,.,"""Ü;;;;ı.oj."ri n*ir.rinin onuyıun.nası 
-ile 

ilgili konunun görüŞülmesine geÇti'

Belediye Başkaı-ıı ıırrut üNvııı. iıçen,i,'Bahadırlı ü;fJi;ri 3s9 ada +ı pa.sei oı|eginje özel AgaÇlandırnıa UYgulama Projesi Revizesi

uygun görülerek onaylanııııştır. Bu hııstısla.ilgili t.ahh;t';;;;;oinin onuı,ıun.ası için uLıJoiye Başkanına yetki verilnıesini nıeclisin oylamasıııa

sundu. yapılaıı o1,1anıa ,,.ii...inı. o1 tıiiıigi iıe kJul edilcli. Ğıindemin ı 6ııaddesinde bulunaiı Kultı'da herhaııgi bir caddemize

Prof.Dr.Özcan EREL isn-ıinin veı.ilııesi ile ilgili ı.o,rr*]"gon,.ştli*in. g.çiı,ıi. n.ı.ai1. Başkanı Murat ÜNVF,R, ilÇenıiz Caddeleriırdeıı

herhangi bir caddeye r,,i..,:iu ı.,.nrş.rilerinıiiden p;;;]b,ft].;;; El(Et.,iı isnıiniı-ı 
"eiiın-,.sinin 

ul,guı-ı olacağıııı bel'an ederek nıeclisin

görüşüne sundu. M..ıi;;.'},,;;;i,.,i irıişur.ı.,. ..ı,i..lira. iİç.n-,i, Yüzbaşı 
^Varol 

Caddesinin isnıinin Proı' Dr,Özcan EREL olarak

değiştirilmesinitr uygut-l olacağı dilc getirildi. eu gö;şı".. irtinaden B^ele_qiıe auşı.u,.ı, Murat ÜNVER, konuyu meclisin oylamasına sundu'

yapılan oylan-ıa neticesinde iyi parii Crubuırda, ı"ı.'t..rııunifi KORKMAZ;İ. Yıiruuş, VARoL'un.Kutu'Ya geÇmiŞte Çok hizmetleri

olduğunu bu nedenle isırıinin'koı-ıunıunu korun.,as,-lerektiğini gerekge gostermesi nedeniyle oy Çokluğu ile kabul edildi, Gündemin

l7.nıaddesinde bulı.ınaıı Belediye Başkanı ,. v."ıır"Üy.ı.7ının-ctınd.r* g.rlroiei konulaiın iÇirisinde Yer a|an İlÇemizde HaYvancılık

bölgeteri oluşturulnıası ile ilgili konun,.r., gortişiilnıesin"e eÖİİ. e9ı.9,ı. .suşĞ, 
'Mrİut 

ÜNve n, ilÇemizin merkez ve Çevre mahallelerinde

yapılan Hayvancılıgın yerlişiın nıerkeziııe yut,n oİun'kesimlerinie insinları ,uhurr', ettiğini. kotti koku Yal'dığınl ve HaYvancılıkla

uğraşanların yerleşim yerlerine yakııı olıııaıııala., .g.r.'Ür'i-iı-.'ı,,.yr.".ı,t 
içiıı belli bir bölge oluŞturulması maksadıY'la tarla satın allırnıasl ve

imarplanı yapılarak yerleşinı yerlerinde hal,vancılık y;;;İ;;r;.;,,ıınalaı,.ve lıayvaııcılık |rpn-,ui isteYenler iÇin daha uYgun olacağlnı beYan

ederek oylanıaya sundu. yapılan oylaıııa ııcticesi.a. "i'üriÜi 
ıciıbul edildi.. Gii,rJ;,;i,i ıi.ıı,addesinje bultınan ilÇeıııiz KarŞıYaka Mahallesi

554 ada l5 parsel ııolu taşııın.ıazın talısis değişikliğ] iı. iTgiıi konunlın gtı.riişıiiınesiıle gcçti. Belediye BaŞkanı Murat ÜNVER' Imar ve

şehircilik Müdürlüğü,nde görevli şehir pıun",r, Huti.. Ğaii§ıöi;y. to"i iı. ıigiiiuilgiie;nıesiı9.'n,Şo,z haRı verdi, Şehir Plancısı Hatice

çALlşlCl. ilçeıniz Karşıy-aü Maliallesi 554 ada lj;J;i;;iliiş,nnlr,l tatılis oeg]şiı<ıiği ile ilgiıi]<onunun imar komisYonuna havale

ediımesi için mecıisin "riİŞ#i,;,';il*1 
g.*tiğı,İ t.,,l, .J*.t,oiü q.ıJy; iliıi"r,Ü bıraki. Yapılan oYlaına neticesinde oY birliği

ile karar verildi. Gtinden-ıiı-ı l9.ınaddesiı-ıde bulunan ııç.*irTrrvotıcr-ı-,rriy.t İuı,,uİilri ı ı ı ada 2 Panei nolu taŞınmazın tahsis değiŞikliği

ile ilgili konunun gtırtişuı,r.ri,,,. geçildi. Belediy. p;Ü"; ürili .uNy.en" 
ii,,o, u. §ehircilik vudtiiıııgıİnd' görevli Şehir Plancısı Hatice

çALIşICl,ya konu;-a açıkIık geıinııesi ilc ilgili ,ti, ıİ'ı.ı., u.,Ji. şelıir plancısı ııutİ.. İ,cı-ıŞıcI. ilÇenıii.TıızYaka/Cun-ıhuriYet Mahallesi ll3

İup,lun oylama neticcsinclc o1 birliği ilc kıırıı, veriltli,

Mecliste göriişülecek l-ıerlıangi bir konu biılunnıadıgındaıı nıeclisin tatiline oY t-ıirligi ile karar verildi,

Başkan üy. üy, üy' ÜY'

Murat ÜNVER Renlzi TAŞYÜREK Adenı SARI Mehınet ATAKAN AhmetKÜÇÜKÇELiK

"r,İ]'r"*. 
MUTLUoĞLU

üy.
Şahabettin YlLDIRtM

ül,e
M.AliBARAN

üy.
Nevit MERMEl(

üy.
AdilCÖRCÜLÜ

(katılmadı)

üy.9
Muzafter GUNCOR

üy. üy. _üy, üy'
Mustafa DALBUDAK nu*urui'JoĞAN osman ÖzNavnuz Metin KARAKÖ'LÜ

üy.
Doğan UZUNE,R

(katılmadı)

[-ıve

Yasin YOLCU
üy.

Resul ERMİŞ
üy.

Abdurral,ıııan BERKCAN
üy.

Mustafa AKBİNA

Uve Uye
Cengiz-KaRPUZ İsnıail TEKTAŞ

(katılnıadı)

üve üy. üy, Üy'
e'"İl, ,ql-P Mehnıet HJnln rOnrlulAZ Mustaİa AYKUT Muhittin SAYAN

(katılınadı) (katılmadı)


