
Toplantl Tarihi : 20.oL.2oz|

Toplantl saati: 10,30

Toplantl Yeri: Meclis Salonu

KoNu: Belediye Meclisinin 03,12.2o2o tarih ve 147 sayılı kararı ile imar ve Eğitim Kültür Ve

spor komisyonuna havale edilen, her yıl 24 kasım Öğretmenler gününün kutlanmasl

münasebetiyle Öğretmenlik mesleği kutsal meslek o|up toplumun geniş kesimlerini

ilgilend irmekted ir. Öğretmenler|mize olan saygl Ve hürmetimizin bir nişanesi olarak ilçemiz

içerisinde bir caddeye veya parka Öğretmenler Caddesi veya Öğretmenler Parkı isminin

verilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi;

KARAR:TaVşantepemah24KaslmevleriYusufHalacoğlubulvarıüzerindebulunan
halı saha yanındaki parka Öğretmenler Parkl isminin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile

karar verilmiş olup kararın belediye meclisine sunulması uygun bulunmuştur,

ADl ADl: irvıznsı:

1-Hazlm DAĞLl

KATlLMADl
2-Muhammet AtPARSLAN

3-YusUf ERoĞLU

4-Suat ERKAN

5-Volka n BAYRAKÇl

MEclis iıvınn roıvıİsYoNU KARAR TUTANAĞl



MEclis KlRSAL KALKlNMA TARlM oRMAN VE HAYVANC|LlK KOMİSYONU
HAziRuN cETVELl

o

Toplantl Tarihi : 20.o|.zozI

Toplant| saati: 14:00

Toplantı Yeri: Meclis 5alonu

KoNu: ilçemizdeki iklim ve toprak yapıslna uygun yöresel tarım ürünlerinin

çiftçilerimizin ve köylülerimizin üretimine ve pazarlamasına teşvik edilmesi için fidan

dağltllmasl yetiştirilen ürünlerin pazarla nabilmesi için organik ve yöresel köy ürünleri

pazarlnln kurulmasını sağlamak ihtiyacı olan köylülere yardlmcı o|mak ve destek amacı ile

yapılması hu susu n un görüşülmesi;

KARAR:

ADl soYADl:

].-Emral YÜcEL

2-Şinasi TUTAR

3-Uğu r DiLiçlKlK

1ty

4-ömer Faruk KAYMAZ

5-Kena n AVAN



M cLis lRsA lN TAR Mo VEH YV clLl Ko isyo U

N Ğı

Toplantl Tarihi: 20.01.2021

Toplantl saati: 14:00

Toplant| Yerİ: Meclis salonu

KoNu:ilçemizdekiiklimvetoprakyaplslnauygunyöreseltarlmürünlerinin
çiftçilerimizinveköylülerimizinüretiminevepazarlamasınateşvikedilmesiiçinfidan
dağıtılması yetiştirilen ürünlerin pazarlanabilmesi için organik ve yöresel köy ürünleri

pazarlnln kurulmasını sağlamak ihtiyacl olan köylülere yardımcı olmak ve destek amacl ile

yapılması hususunun görüşülmesi;

KARAR: Toplantı kent konseyi başkanı ile 8örüşülüp 21,ot,2o2]- tarih saat 14:00

ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir,

ADl soYADl:

1-Emral YÜcEL

2-Şina5i TUTAR

3-Uğur DiLiçlKlK

4-ömer Faruk KAYMAz

5-Kenan AVAN



E Kl lN T E lLl Ko o
KARAR TUTANAĞ|

Toplantl Tarihİ: 20.ot.2o2I

Toplantl saati: 14:00

Toplantl Yeri: Meclis salonu

KoNU:ilçemizdekiiklimvetoprakyapısınauygunyöreseltar|mürÜnlerinin
çiftçilerimizin ve köylülerimizin üretimine ve pazarlamasına teşvik edilmesi için fidan

dağıtılmasıyetiştirilenürünlerinpazarlanabilmesiiçinorganikveyöreselköyÜrünleri
pazarınln kurulmasını sağlamak ihtiyacl olan köylülere yardımcı olmak ve destek amacı ile

yapılması h usu sunu n görüşülmesi;

KARAR: Toplantı kent konseyi başkanı ile görüşülüp II.OL,IOZI tarih saat 14:00

ertelenmesine ov birliği ile karar verilmiştir,

1-Emral YÜcEL

L M

\/.........

2-ŞinasiTuTAR

3-Uğur DitiçlKıK

4-Ömer Faruk KAYMAZ

)

5-Kenan AVAN

ADl soYADl:



cLi T M M VE Nc Mi N

KA RTUTANAĞl

Toplantl Tarihi : 20.oL.2o2r

Toplantl saati: 14:00

Toplantl Yeri: Meclis Salonu

KONU: İlçemizdeki iklim ve toprak yapısına uygun yöresel tarım ürünlerinin

çiftçilerimizin ve köylülerimizin üretimine ve pazarlamasına teşvik edilmesi için fidan

dağıtılması yetiştirilen ürünlerin pazarlanabilmesi için organik ve yöresel köy ürünleri

pazarının kurulmasını sağlamak ihtiyacı olan köylülere yardımcı olmak ve destek amacı i|e

yapılması hususu n un görüşülmesi;

KARAR: Toplantı kent konseyi başkanı ile görüşülüp 2L,OL2O2L tarih saat 14:00

ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir,

ADl soYADl:

1-Emral YÜcEL

N

2-Şinasi TUTAR

3-Uğur DiLiçlKlK

4-Ömer Faruk KAYMAZ

)

5-Kenan AVAN

ı



VE Y NU

Toplantı Tarihi: 21.0|,2021

Toplantı Saati: 1l:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KQNU: Envanterimizde kayıtlı olan çalışamaz durumda ve iş|etim maliyeti yüksek

olması araçlardan gerekli verimin alınamaması nedeniyle trafikten çekilerek hurdaya

ayrılması hususunun komisyonca görüşülmesi;

ADI SOYADI : iı,rzası

l - Gölhan ÇOŞKLIN

2_ Uğur DİLiÇIKIK

3-Kenan AVAN

4- Ömer Faruk KAYMAZ

5- Gamze ATAŞ

J>*

ü



oNU

Toplantı Tarihiı 2L0I.2021
Toplanh Saati: 11:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KoNU: 07.1,2.2016 tarih ve ],36 karar nolu Meclis kararı ile hibe olarak alınan 1991 model 01 RY

716 p|akalı 1SUZU marka aracın borcundan dolayı iş ve işlemleri yapılamadığından, aracln BelediYe

hizmetlerinde kullanılmasının elverişli olmaması bakım Ve onarlm iŞlemlerinin yüksek maliyet

gerektirmesi nedeniy|e söz konusu aracın bağışcı Osman DENİZ'e iade edilmesi, hususunun görüŞülüP

karara bağlanması

VE
A

Gündemde ki konuları görüşmek üzere belİrlenen tarİh ve Saatte toPlanıldı.

1:Kozan Belediye Başkanlığının 07. |2,2016 tarih ve 136 sayılı meclis kararı ile

belediye ye hibe edilmek üzere bl.RY.716 Plakalı aracın işlemleri için dönemin

Belediye'Başkan, Musa öZıüRı<'E yetki verildiği yapılan incelemelerde Şuana

kadar aracln Belediyeye devri konusunda herhangi bir işlem yapılmadığı

görülmüştür.Mülkiyeti'n.l.aiy.*ize geçmeyen araçlailgili Meclisinrizce alınacak bir

farar olmadığından teklifin idareye iade edilmesine oy birliği ile karar verilmiŞtir.

ADI SOYADI :

1- Gölhan ÇOŞKLIN

2- Uğur DİLİÇIKIK

3-Kenan AVAN

4- Ömer Faruk KAYMAZ

l

5- Gamze ATAŞ



KARAR TUTANA I

Toplantı Tarihi: 21 .01,202|
Toplantı Saati: l1:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu
KONU: 07.12.2016 tarih ve 136 karar nolu Meclis kararı ile hibe olarak alınan 1991 model 01 RY

716 plakalı lSUZU marka aracın borcundan dolayı iş ve işlemleri yapılamadığından, aracın Belediye

hizmetlerinde kullanılmasının elverişli olmaması bakım ve onarım işlemlerinin yüksek maliyet

gerektirmesi nedeniyle söz konusu aracın bağışcı Osman DENİZ'e iade edilmesi, hususunun görüşülüp

karara bağlanması

Gündemde ki konuları görüşmek üzere belirlenen tarih ve saatte toplanıldı.
1:Kozan Belediye Başkanlığının 07.12.2016 tarih ve l36 sayılı meclis kararı ile

belediye ye hibe edilmek üzere 0l.RY.7l6 Plakalı aracın işlemleri için dönemin
Belediye Başkanı Musa ÖZlÜRl<'E Yetki verildiği yapılan incelemelerde şuana
kadar aracın Belediyeye devri konusunda herhangi bir işlenı yapılmadığı
görülmüştür.Mülkiyeti Belediyemize geçmeyen araçla ilgili Meclisimizce alınacak hir
karar olmadığından teklifin idareye iade edilmesine oy birliği ile karar veriln-ıiştir.

ADI SOYADI : I

l- Gölhan ÇOŞKI_IN

2- Uğur DİLiÇIKIK

3-Keııan AVAN

4- Omer Faruk KAYMAZ

f5- Gaııze ATAŞ



I

Toplantı Tarihi: 21 .01,2021

Toplantı Saati: ll:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KoNU: 07.12,2016 tarih ve 136 karar nolu Meclis kararı ile hibe olarak alınan 1991. model 01 RY

715 plakalı lSUZU marka aracln borcundan dolayı iş ve işlemleri yapılamadığından, aracln Belediye

hizmetlerinde kullanılmasının elverişli olmaması bakım ve onarım iŞlemlerinin Yüksek maliYet

gerektirmesi nedeniyle söz konusu aracın bağışcı Osman DENİZ'e iade edilmesi, hususunun görüŞÜ|üP

karara bağlanması

Gündemde ki konuları görüşmek üzere belİrlenen tarİh ve saatte toPlanıldı.

1 :Kozan Belediye Başkanlığının 07. 12.2016 tarih ve l36 sayılı meclis kararl ile

belediye ye hibe edilmek üzere 01.RY.716 Plakalı aracln işlemleri için dönemin

Beledİye Başkanı Musa ÖzıÜRKE Yetki verildiği yapılan incelemelerde Şuana

kadar aracln Belediyeye devri konusunda herhangi bir işlem yapılmadığl

görülmüştür.Mülkiyeti'n.ı.aiy..ize geçmeyen araçlailgili Meclisiınizce alınacak bir

farar olmadığından teklifin idareye iade edilmesine oy birliği ile karar verilmiŞtir.

inr IADI SOYADI :

1- Gölhan ÇOŞKUN

2- Uğur DİLİÇIKIK

3-Kenan AVAN

4- Ömer Faruk KAYMAZ

(./

5- Gamze ATAŞ



oNU
KARAR

Toplantı Tarihi: 21.01.202|
Toplantı Saati: 1l:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU: Envanterimizde kayıtlı olan çalışamaz durumda ve işletim maliyeti yüksek

olması araçlardan gerekli verimin alınamaması nedeniyle trafikten çekilerek hurdaya

ayrılması hususunun komisyonca görüşülmesi;

Gündemde ki konuları görüşmek üzere belirlenen tarih ve saatte toplanıldı.

Aşağıda Plakalı yazılı araçlar komisyonumuzca incelenmiş olup ekonomik ömrünü

doldurduğu görülmüştür. Söz konusu aşağıdaki araçların hurdaya ayrılması yönünde

komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

ARAÇLARIN PLAKASI CİXSİ

1- Golhan ÇOŞKL|N

2- Uğur DiLİÇIKIK

3-Kenan AVAN

4- Ömer Faruk KAYMAZ
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Y
KARAR TUTANA

Toplantı Tarihi: 2|.0I.202l
Toplantı Saati: 11:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU: Envanterimizde kayıt|ı olan çalışamaz durumda ve işletim maliyeti yüksek

olması araçlardan gerekli verimin alınamaması nedeniyle trafikten çekilerek hurdaya

ayrılması hususunun komisyonca görüşülmesi;

Gündenıde ki konuları görüşmek üzere belirlenen tarih ve saatte toplanıldı

Aşağıda Plakalı yaz/rı aruç|ar komisyonumuzca incelenmiş olup ekonomik ömrünü

doldurduğu görülmüştür. Söz konusu aşağıdaki araçların hurdaya ayrılması yöntinde

komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir,

ARAÇLARIN PLAKASI ciNsi

l- Gölhan ÇOŞKLIN

2- Uğur DİLİÇIKIK

3-Kenan AVAN

4- Ömer Faruk KAYMAZ
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5- Gamze ATAŞ
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NVE KoMİSY
ANA

Toplantı Tarihi: 2|,01,2021

Toplantı Saati: ll:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KoNU: Envanterimizde kayıtlı olan çalışamaz durumda ve iŞletim maliYeti Yüksek

olması araçlardan gerekli verimin alınamaması nedeniyle trafikten çekilerek hurdaya

ayrılması hususunun komisyonca görüşülmesi;

Gündemde ki konuları görüşmek üzere belirlenen tarih ve saatte toPlanıldı,

Aşağıda plakalı yaz|il araç|ar komisyonumlzca incelenmiş olup ekonomik ömrünü

doldurduğu görülmüştür. söz konusu uşug,duti araçların hurdaya ayrılmasl yönünde

komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir,

ARAÇLARIN PLAKASI CİNSi

ADI SOYADI :

1- Gölhan ÇOŞKUN

2_ Uğur DİLİÇIKIK

3-Kenan AVAN

4- Ömer Faruk KAYMAZ
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Toplantı Tarihi: 21,12.2020
ToplantıSaati: l1:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU :

Meclis Üyesi Başkan Yardımcılarının ödenecek ücretlerinin tespiti hususunun görüşülüp karara

bağlanması

ADI SOYADI : IMZASI :

1- Gölhan ÇOŞKLIN

2- Uğur DİLiÇIKIK

6 n.JJ",

t(ATlLıJlAD,t3-Kenan AVAN

4- Ömer Faruk KAYMAZ

5- Gamze ATAŞ



MECLİS PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARI 6,.ıJı
7

Toplantı Tarihiz 21.01.202|
Toplantı Saati: ll:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KoNU: Meclis Üyesi Başkan Yardımcılarının ödenecek ücretlerinin tespitinin komİsyonca

görüşülmesi

Karar: Meclis Üyesi Başkan Yardımcılarının ödenecek ücretleri ile ilğili maaş brütünün

10.682,41TL olacak şekilde belirlenmesine komisyonca oy birlİği ile karar Verildi.

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU
ADI soYADI

l- Gölhan ÇOŞKUN

2- Uğur DiLİÇIKIK

LMADl
3-Kenan AVAN

4- Ömer Faruk KAYMAZ

5- Gamze ATAŞ

iılzası :



MECLİS PLAN VE BÜTCE KOMiSYON KARARI

Toplantı Tarihi: 21.01.2021

Toplantı Saati : l1:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU: Meclis Üyesi Başkan Yardımcılarının ödenecek ücretlerinin tespitinin komisyonca
görüşülmesi

Karar: Meclis Üyesi Başkan Yardlmcllar|nln ödenecek ücretleri ile ilğili maaş brütünün

10.682,41TL olacak şekilde belirlenmesine komisyonca oy birliği ile karar verildi.

PLAN ve BÜTÇE KoMisYoNU
ADISOYADI İ ivrzısr

l- Gölharı ÇOŞKUN

2_ Uğur DiLiÇIKIK

3-Kenan AVAN KATlLMADl

4- Ömer Faruk KAYMAZ

5- Gamze ATAŞ W


