
KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
sosYAt HlzMETLER HALKLA iı-işrilen rıue eı-ı.iı-en xizrvıer rorvıisyoNu

KARAR TUTANAGI

Toplantı Tarihi: 21.01,2021
Toplantı Saati: 14:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu
KONU: İlÇemizdeki iklim ve toprak yapısına uygun yöresel tarım ürünlerinin

ÇiftÇilerimizin Ve köylülerimizin üretimine ve pazarlamasına teşvik edilmesi için fidan
dağltılması YetiŞtirİlen ürünlerin pazarlanabilmesi için organik ve yöresel köy ürünleri
Pazarlnln kurulmasını sağlamak ihtiyacı olan köylülere yardımcı olmak ve destek amacı ile
yapılması hususunun görüşülmesi;

KARAR: 2t,0I.202I tarihinde Kent Konseyi ile birlikte yerin tespiti için birlikte harekat
edip birlikte 22.01,.202]. saat 11:00 toplanılmasına karar veri|miştir.

ADI SOYADI :

1- Salih ALTINTAŞ

2-GAMZE ATAŞ

3-Saffet SARICA

4- Hasan Sabri ERDEM l

5- Mustafa SERTELLİ İ(ArtLMAEı

IMZASI :



KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
sosyAl HlzMETLER HALKLA iıişriı-rn rıue eı-ı-iı-en xizrvıer rorvıisvoNu

KARAR TUTANAGI

Toplantı Tarihi: 2L0|.202I
Toplantı Saati: 14:00

Toplantı 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 ile
yapılması hususunun görüşülmesi;

KARAR: 2l*OL2O2l tarihinde Kent Konseyi ile birlikte yerin tespiti için birlikte harekat

edip birlikte 22.0I.2O2]. saat 11:00 toplanılmasına karar verilmiştir.

ADI SOYADI : IMZASI :

l- Salih ALTINTAŞ

2-GAMZF, ATAŞ

3-Saffet SARICA

4- Hasan Sabri ERDEM

5- Mustafa SERTELLİ

LMADt

KATıLMAnI
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Toplantı Tarihi: 21.01.2021

ToplantıSaati :1l:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU ı 246407.t2.2ot6 tarih ve 136 karar nolu Meclis kararı ile hibe olarak alınan 1991

model 01 Ry 7L6 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

DENiZ,e iade edilmesi, hususunun görüşülüp karara bağlanması

ADI SOYADI :

1- Abdullah AVCI

2- Adem ATAŞ

3-Ahmet ÇANKAYA

4- Mustafa Soner UZLIN

5- Mustafa SERTELLİ ,,TıLıJIADı
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Toplantı Tarihi: 21.0|,202l

ToplantıSaati: ll:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU :2464o7,t2,2016 tarih ve 136 karar nolu Meclis kararı ile hibe olarak alınan 1991 model 01

Ry 715 plakalı lsUZU marka aracın 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 DENiZ'e iade edilmesi, hususunun görüŞülüP

karara bağlanması

Gündemde ki konuları görüşmek üzere belirlenen tarih ve saatte toPlanıldı.

1 :Kozan Belediye Başkanlığının 07.1 2.2016 tarih ve 136 sayılı meclİs kararl İle

belediye ye hibe edilmek üzere bl.RY.7l6 Plakalı aracln işlemleri için dönenıin

Beledİye Başkanı Musa ÖzıÜRK'E Yetki verildiği yapılan incelemelerde şuana

kadar u.u.,n Belediyeye devri konusunda herhangi bir işlem yapılmadığı

görülmüştür.Mülkiyeti-n.ı.aiy.rize geçmeyen araçla ilgili Meclisiınizce alıııacak bir

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

ADI SOYADI : M

l- Abdullah AVCI

2- Adem ATAŞ

3-Ahmet ÇANKAYA

4- Mustafa Soner UZLIN

5- Mustafa SERTELLİ
KATıLnlADı



MECLİS KANUN VE KARARLA5. KOMİSYONU
KARAR TUTANAGI

Toplantı Tarihi: 2|.01.202|

ToplantıSaati:1l:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU : 246407.L2,2016 tarih ve 136 karar nolu Meclis kararı ile hibe olarak allnan 1991 model 01

Ry 716 plakalı lsuzu marka aracın 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 DENiZ'e iade edilmesi, hususunun görüŞülÜP

karara bağ|anması

Gündemde ki konuları görüşmek üzere belirlenen tarİh ve saatte toplanıldı.

1 :Kozan Belediye Başkanlığının 07. |2.20|6 tarih ve l36 sayılı meclİs kararı ile

belediye ye hibe edilmek üzere 0l.RY.716 Plakalı aracın İşlemlerİ iÇin dönemİn

Beledİye Başkanı Musa ÖzıÜRl<'E Yetki verildiği yapılan incelemelerde şuana

kadar aracın Belediyeye devri konusunda herlıangi bir işleııı yaPılıııadığı

görülmüştür.Mülkiyeti-nelediyemize geçmeyen araçla ilgilİ Meclisİmizce alınacak bİr

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

i

1- Abdullah AVCI

2- Adem ATAŞ

3-Ahmet ÇANKAYA

4- Mustafa Soner UZLIN

5- Mustafa SERTELLİ

Şa
KATİLMADİ

ADI SOYADI :
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Toplantı Tarihi: 21.01.2021

ToplantıSaati: ll:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KoNU z 246407,L2.2016 tarih ve 136 karar nolu Meclis kararı ile hibe olarak alınan 1991 model 0]"

Ry 716 plakalı 1SUZU marka aracın borcundan dolayı iş ve işlemleri yapılamadığından, arac|n BelediYe

hizmetlerinde kullanılmasının elverişli olmaması bakım ve onarım iŞlemlerinin Yüksek maliYet

gerektirmesi nedeniyle söz konusu aracın bağışcı osman DENiz'e iade edilmesi, hususunun görüŞülüP

karara bağlanması

Gündemde ki konuları görüşmek üzere belirlenen tarih ve Saatte toPlanıldl,

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

belediye ye hibe edilmek tızere 
-01.RY.7l6 Plakalı aracln işlemleri iÇin dönemin

Belediye B";İ;;, ı*lu.u özıüRı<'E yetki verildiği yapılan incelemelerde Şuana

kadar uru.,n Belediyeye devri konusunda herhangi bir iŞlem YaPılnıadığı

görülmüştür.Mülkiyeti Belediyemize geçmeyen araçla ilgili Meclisimizce alınacak bir

karar olmadıgından teklifin idareye iaJe edilmesine oy birliği ile karar verilmiŞtir,

l- Abdullah AVCI

2- Adem ATAŞ

3-Ahmet ÇANKAYA

4- Mustafa Soner UZLJN

5- Mustafa SERTELLİ
I(ATıLMADı
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ADI SOYADI :
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Toplantı Tarihi: 2|.0|.2021

ToplantıSaati: 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 belİrlenen tarih ve saatte toPlanıldı.

Aşağıda plakalı yazı|ı araçlar komisyonumuzca incelenmiş oluP ekonomik ömrünü

doldurduğİ görülmüştüİ. Söz konusu aşağıdaki araçların hurdaya ayrılnıası Yönüııde

komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir,

ARAÇLARIN PLAKASI CİNSİ

AD I SOYADI

l- Abdullah AVCI
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3-Ahmet ÇANKAYA

4- Mustafa Soner UZUN

5- Mustafa SERTELLİ KATlLı'ADl



MECLİS KANUN VE KARARLA§ KOMİSYONU
KARAR TUTANAGI

Toplantı Tarihi: 2|.01.202l

Toplantı Saati : l1:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KoNU: Envanterimizde kayıtlı olan çalışamaz durumda ve iŞletim maliYeti Yüksek

olması araçlardan gerekli verimin allnamaması nedeniyle trafikten çekilerek hurdaya

ayrılması hususunun komisyonca görüşülmesi;

Gündemde ki konuları görüşmek izerebelirlenen tarih ve saatte toplanıldl,

Aşağıda plakalı yazı|ı araçlar komisyonumğzca incelenmiş olup ekonomik ömrüııü

doldurduğu görülmüştür. söz konusu uşug,auı.i araçların hurdaya ayrılnıası yönünde

komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir,

ARAÇLARIN PLAKASI CiNSi

1- Abdullah AVCI
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3-Ahmet ÇANKAYA

4- Mustafa Soner UZLIN

5- Mustafa SERTELLİ }(ATlı-MAD]



MECLİS KANUN VE KARARLA$ KOMİSYONIJ
KARAR TUTANAGI

Toplantı Tarihi: 21.0|.2021

ToplantıSaati:1l:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KoNU: Envanterimizde kayıtlı olan çalışamaz durumda ve iŞletim maliYeti Yüksek

o|ması araçlardan gerekli verimin alınamaması nedeniyle trafikten Çekilerek hurdaYa

ayrılması hususunun komisyonca görüşülmesi;

Gündemde ki konuları görüşmek izerebelirlenen tarih ve saatte toPlanıldı.

Aşağıda plakalı yazı|ı araç|ar komisyonumuzca incelenmiş olup ekoııomik ömrüııü

doldurduğu görülmüştür. söz konusu uşug,auı.i araçların hurdaya ayrılınası yönünde

komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir,

ARAÇLARIN PLAKASI CİNSİ

,l

a1 ıı1 ülj6

&1 RA 33z

üt il 0ö$g

01 ü s§0?

nl RV t}E2

0"! n 3249

01 HP §47

01 1{§ 01c

i
-l"

l,İtl lŞL1,-i{|

.| \.

li

1..1l

itl İ llci]

l
i,l

{} 1 i?l^ i/:)j)

c1 } 01s8

01 RF (ı?fl

İ l R§ 3:11:

01 O 8{}]8

0i o 0597

0i rJ 67.91

ı,ı:ıı i3ı ı,: ıi
rr.ıoı işı_r ıı j

,i :

i,.].i-ı
i,.._.--....._._.-,

i :.:
I

0t NT 3§,l

01 o ü607

\1-

l- Abdullah AVCI

2- Adem ATAŞ
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3-Ahmet ÇANKAYA

4- Mustafa Soner UZI-IN

5- Mustafa SERTELLİ ,KATIIJİADl



KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
sosyAl HızMETLER HALKLA iı-işriı-rn rıııe eı-ı-iı-rn xizrvırr xorvıisyoNu

rraziRuN crrvEı,i 
!. .,-,/
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Toplantı Tarihi: 22.01 .202I
Toplantı Saati: l 1.00

Toplantı 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 ihtiyacı olan köylülere yardımcı olmak ve destek

amacı ile yapılması hususunun görüşülmesi;

ADI SOYADI :

1- Salih ALTINTAŞ

}-GAMZE ATAŞ

3-Saffet SARICA

4- Hasan Sabri ERDEM

5- Mustafa SERTELLİ

:(AT]l:MADi

:(ATıLMADl

IMZASI :



KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
sosyAl HızMETLER HALKLA iı.işxiı-en rıııe eı-ı-iı-en xizrvırr rorvıisYoNU

x,q.nı.n ruuNı.Ğı

Toplantı Tarihi: 22.0I .202|

Toplantı Saati: 1 1.00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

K6NU: 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

pazarnın kurulmasını sağlamak ihtiyacı olan ihtiyacı olan köylülere yardımcı olmak ve destek

amacı ile yapılması hususunun görüşülmesi;

KoNU: zil.oL.zoztTarihinde saat ].0.30 Konuların görüşülmesi için kent konseyinde

toplanılmasına karar verilmiştir.

ADI SOYADI :

..../...........1- Salih ALTINTAŞ

2-GAMZF, ATAŞ

3-Saffet SARICA

4- Hasan Sabri ERDEM

5- Mustafa SERTELLİ

KAT]tMADl

4TıtMAD}



KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
sosyAl ııızrvıerJen İnı-rı-n iı-işriı-rn eıııe eı-ı-iı-en xizruer rorvıisvoNu

x.q.RAn ruraNA,Ğr

Toplantı Tarihi: 22.0| .202|

Toplantı Saati: 11.00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

K6NU: 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

pazarnln kurulmasını sağlamak ihtiyacı olan ihtiyacı olan köylülere yardımcı olmak ve destek

amacı ile yapılması hususunun görüşülmesi;

KoNU:zs.oL.zoz|Tarihindesaat10.30Konularıngörüşülmesiiçinkentkonseyinde
toplanılmasına karar verilmiştir,

ADI SoY

1- Salih ALTINTAŞ

}-GAMZE ATAŞ

3-Saffet SARICA

4- Hasan Sabri ERDEM ......ı(.ATILMAil

KAT|LryıAPI
5- Mustafa SERTELLİ


