
l9_)ülkemiz kuraklık tehlikesi ile karşı karşıyadır. Belediyemizce verilecek binalarda,

fabrikalarda ve kurulacak çiftliklerde ruhsatlandirma yapılırken yağmur suyunun depolanması

şartınün getirilmesi ayrrca belediyeye ait parklarda-yağmur suyu depolanmasına geçilerek

parkların yağmur suyu ile sulanması hususunun gortıştilmesi; cÖnÜşÜı,oÜ

20) Kozan Faydalımahallesi merkez sokakta bulunan Millieğitim Müdürlüğüne bağlıokulbahçesine

Adana Büyük Şehir Belediyesi park ve Bahçeler Daire başkanlığının yaptırmakta olduğu çocuk parkına

Şht. pyd. Uzm, Çvş. Süleyman öZCAN' ın ismini verilmesl GÖRÜŞÜI-UÜ

Gündemin 19. maddesinin görüşülmesine geçiIdi,

ülkemiz kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olup, Bu nedenle Belediyemizde verilecek binalarda

fabrikalardavekurulacakçiftliklerderuhsatlandırmayapılırkenyağmursuyunundepolanması

şartının getirilmesi ayrlca Belediyeye ait parklarda yağmur suyu depolanmaslna geçilerek parkların

yağmur suyuyla sulanması ile ilgili gÜndem maddesinin görüşülmesine geçildi, iıgiıl gt,ındem maddesi

katip tarafından Meclise okundu. Gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen üye olup olmadığı

soruldu. söz almak isteyen üye olmadığından Teklif Meclisin açık oyuna sunuldu. yapılan açık oylama

ve saylm neticesinde maddenin bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere imar ve Çevre

Sağlık Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi,

22)I|çemizkaracaören mahallesi 103 ada 9 parsel (eski 597 parsel) için 1/5000 ölçekli naz|m

imar planına uygun olarak hazırlanan ıİıooo ölçekli uygulama imar planı teklifinin

çönüşüı.»ü

Gündemin 20. maddesinin görüşülmesine geçildi

. kozan Faydalı mahalIesi merkez sokakta bulunan Milli eğitim Müdürlüğüne bağlı okul

bahçesine Adana Büyük Şehir Belediyesi park ve Bahçeler Daire başkanlığının yaptırmakta olduğu

çocuk parkına şht.pyd.Uzm. çvş. Süleyman öZCAN,ın ismini verilmesi ile ilgili gündem maddesinin

görüşülmesine geçildi. iıgiıi gtındem maddesi katip tarafından Meclise okundu, Gündem maddesi

üzerinde söz almak isteyen üye olup olmadığı soruldu. söz almak isteyen üye olmadığından Teklif

Meclisin açık oyuna sunuldu. yapılan açık oylama ve saylm neticesinde maddenin bir sonraki meclis



Gündemin 22. maddesinin görüşülmesine geçiidi,

İlçemiz Karacaören Mahallesi 103 Ada 9 Parsel ( Eski 597 Parsel ) iÇİn. l/5000

olçetli ıİar,1n ı.", planına uygun olarak hazırlatılan 1/l000 ÖlÇekli UYgulama imar Planı

retıin ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. İlgili gündem maddesi katiP

tarafından Meclise okundu. Gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen üye olup olmadığı

soruldu. Söz almak isteyen üye olmadığından Teklif Meclisin açık oyuna sunuldu, Yapılan

açık oylama ve sayım neticesinde maJdenin bir sonraki meclis toPlantısında görüŞülmek

ü)ere 
'imar ve kirsal kalkınma Tarım orman ve Hayvancılık komisyonu'na havale

edilmesine oybirliği ile karar verildi

toplantısında görüşülmek üzere imar ve Eğitim Kültür ve Spor Komisyonuna havale edilmesine oY

birliği ile karar verildi.

ADlSOYADI:

].-Hazım DAĞLl

2-Muhammet ALPARSLAN

3-yusuf ERoĞLU

4-Suat ERKAN

S-Volkan BAYRAKÇ|

irvıznsı:

KARAR:
l7_)Belediye Meclisimizin 03. |2.2020 tarih ve 136 sayılı kararı_ile komisyon raporu

aog.rıtrrrnau ı|..i, Çamlarca, Çürüklü, Eskimantaş, Karabucak, Karahamzalı, Kuyubeli ve

Minnetli Mahallelerinje, 3402 sayılı Kadastro Kanununun hükümlerince YaPılacak olan

kadastro çalışmalarında gor"v yapacak 6 (altı) adet bilirkişinin tespiti .yapılmıştır, 
Ancak

ilçemiz Çu.ıu."u Mahaile Muhtarının ıg.Ol.zOzl tarihli dilekçesine istinaden, BelediYe

Meclisimiz.. ı.o*iryon raporu doğrultusunda tespit edilen Çamlarca Mahallesi bilirkiŞilerine

ilişkin itirazının gdruştııtıp karaia bağlanması için bir sonraki ayda görüşülmek izere

ertelenmiştir.

t(ATıLItiADı



MECLİS KAiYt]N VE KARARLAR KOMİSYONU
KARAR TUTANAĞİ

Toplantı Tarihi: 25.02.202|

Toplantı Saati: 15.00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KoMlsyoNDA e önÜşÜıEcEK KoNuLAR:

l-)Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesine göre

çalıştırılmakta olan ve fiilen görev yapan 2 Teknisyen, 13 Tekniker, 4 Mühendis, 2 Şehir
Plancısı, 1 Avukat, ]. Ekonomist, 1 Eğitmen, 1 Sağlık Teknikeri, 1 Mimar, 1 Jeomorfolog, 1

Programcı statülerinde tam zamanlı sözleşmeli Memurlarımızın o1/01,/2021,-3ll1,2l2021, mali
yılında ödenecek ücretlerinin ocak 2021tarihli Belediye Meclisince ücretleri belirlenmiş olup,
tam zamanlı sözleşmeli personellerin ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi hususunun
görüşülmesi.

KARAR:

Subat ayı olan meclis toplantısında giindem dışı olarak idarece eetirelen is bu teklifin

1)Sözleşmeli personelin yapılacak 202| yılı Ocak ayı Meclis toplantısında görüşülerek kabul

edildiği ve kesinleştiği görülmüştilr.

2)09.01 .202I taihli hazine ve maliye bakanlığı kamu mali yönetirn ve dönüşüm ve genel

müdiirlüğilniin 3 sıra nolu genelgesiyle sözleşmeli personel maaşlann yapılacak artışlarııı ve

buna dahil iş ve işlemlet'ın2l2l yılı Ocak ayı içerisinde tamamlanacağı ön görüşülmüştür.

3)Bu çerçevede sözleşmeli personel maaşları ile ilgili işlemler tamamlandığından dolayı

idarenin teklifini reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

ADI SOYADI :

1- Abdullah AVCI

2- Adem ATAŞ

3-Ahmet ÇANKAYA

4- Mustafa Soner UZLIN

5- Mustafa SERTELLİ

iurzı,sr

t



İUECLİS PLAN \.E BÜTCE KOMiSYONU
KARAR TUTANAĞİ

Toplantı Tarihi: 25.02.202l

Toplantı Saati: 15.00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KoMİsYoNDA aÖnÜşÜıEcEK KoNULAR: l-)Belediyemiz bünyesinde 5393

sayılı belediye kanununun 49. maddesine göre çalıştırılmakta olan ve fiilen görev yapan 2

Teknisyen, 13 Tekniker, 4 Mühendis, 2 Şehir Plancısı, 1 Avukat, 1 Ekonomist, ]. Eğitmen, 1

Sağlık Teknikeri, 1 Mimar, ]. Jeomorfolog, 1 Programcı statülerinde tam zamanlı sözleşmeli

Memurlarımızın oLlOL/2o2I-3t/t2l2o2I mali yılında ödenecek ücretlerinin ocak 2021 tarihli

Belediye Meclisince ücretleri belirlenmiş olup, tam zamanlı sözleşmeli personellerin

ücretlerinin yeniden değer|endir|lmesj hususunun görüşülmesi.

KARAR: meclis lo ireleıı i

bu teklifin komisyonumuzca yapılan incelenmesinde:

l)Sözleşmeli personelin yapılacak 202l yı|ı Ocak ayı Meclis toplantısnda görüŞülerek kabul

edildiği ve kesinleştiği görülmüştilr.

2)0g.Ot.2021 t11tfli hazine ve maliye bakanlığı kamu malİ yönetİm ve dönüşüm ve geııel

müdiirlüğiiniin 3 sıra nolu genelgesiyle sözleşmeli personel maaşların yapılacak artıŞların ve

buna düil iş ve işlemlein202l yılı Ocak ayı içerisinde tamamlanacağı ön görüŞülmüŞtür.

3) Bu çerçevede sözleşmeli personel maaşları ile ilğili işlemler tamamlandığından dolaYı

idarenin teklifini reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

ADI ADI

1-Gölhan ÇOŞKLIN

2- Uğur DİLİÇIKIK

3-Kenan AVAN

4-Ömer Faruk KAYMAZ

S-Gamze ATAŞ

.V. T!. Dl

w,%



Toplantı Ta rihi : 25.02.2O2I

Toplantı Saati:10:30

Toplantı Yeri: Meclis Salonu

KoMisyoNDA GöRüşüLEçEK KoNuLAR: 6-)TEMA Vakfının l5.|2.2020 tarihli dilekÇesine

istinaden TEMA Vakfı Kurucusu onursai Başkaııı Hayrettin KARACA,nın adının Sokak

veya parklarına verilmesi hususunun görüşülüp karara bağlannıası;

l5_) Belediye Meclisinin 08.01.202l tarih ve 22 sayılı kararı ile Kırsal Kalkınma Tarını

orman ve Hayvancılık Kon-ıisyonu ve Sosyal l-Iiznretler tlalkla iüiŞkiıer Engelliler Hizmet

Komisyonunu nuruİ. .dilen ihtiyacı olan [öı!fl.=Jardrmcı olmak Ve Destek Sağlanması

ile ilgiİi komisyon raporunun görüşülmesi; GORUŞULDU

l7_)Belediye Meclisimizin 03.12.2020 tarih ve 136 sayılı kararı il, komisyon raporll

;;fiil;au iıç.*i, ğamıarca, çürüklü, Eskimantaş, Karabucak, Karahamzalı, KuYubeli ve

Minnetli Mahallelerinje, 3402 sayılı Kadastro Kanununun hükümlerince YaPılacak olan

kadastro çalışmalarında görev yapacak 6 (altı) adet bilirkişinin tespiti yapılmıştır, Ancak

ilçemiz çamlarca Mahaile Muhtarının ıs.01.202l tarihli dilekÇesine istinaden, BelediYe

Meclisimizce komisyon raporu doğrultusunda tespit edilen Çamlarca Mahallesi bilirkiŞilerine

ilişkin itirazının görüşülüp karara bağlanması;

KARAR:
l7_)Belediye Meclisimiz.in 03. |2.2020 tarih ve l36 sayılı kararı ile komisyon raporu

dogrultusunda iıçemiz çamlarca" çürüklü. Eskimantaş. Karabucak, Karahamzalı, Kuyubeli ve

Minnetli Mahallelerinde, 3402 sayıll kadastro kanununun hükünılerince yapılacak olan

kadastro çalışmalarında görev yapacak 6 (altı) adet bilirkişinin tespiti .yapılmıştır, 
Ancak

ilçemiz çamlarca Mahaile Muhtarının ıt.Oı.zozl tarihli dilekÇesine istinaden. BelediYe

Meclisimizce komisyon raporu doğrultusunda tespit edilen Çamlarca Mahallesi bilirkiŞilerine

ilişkin itirazının gt tıştııtıp karai bağlanması için bir sonraki ayda görüşülmek üzere

ertelenmiştir.

ADlSOYADI:

].-EmralYÜcEL

2-ŞinasiTUTAR

3-Uğur oiı-içırır

4-Ömer Faruk KAYMAZ

S-Kenan AVAN

KATII,(4ıı ı:
.....:..\N,*5-.....

KAT|LüNı

ıurcıis rıRsRı_ rRı_rııııuı rıRıu onıvııru ve HRvvRıucıı-ıx roıvlisYoıuu
KARAR TUTANAĞİ



ugcı_ıs rıRsRı_ rRı-rııtrvıR reRıM oRMAN vE HAYVANCILıK KOMİSYONU

KARAR TUTANAG|

Toplantı Tarihi : 25.02.202L

Toplantı Saati :10:30

Toplantı Yeri: Meclis Salonu

xorvı isyoııı on aönüşü ıEcEK KoN u LAR

6_)TEMA Vakfının l 5.12.2020 tarihli dilekçesine istinaden TEMA Vakfl Kurucusu onursal

Başkanı Hayrettin KARACA'ııın adının Sokak veya Parklarına verilmesi hususunun

görüşülüp karara bağlanması;

KARAR:
6-)TEMAVakfının|5.12.2020tarihlidilekçesineistinadenTEMAVakfıKurucusu

onursal Başkanı Hayrettin KARACA,nın adının Sokak veya Parklarına.verilmesi hususunun

görüşülüp karara bağıanmarı; için bir sonraki aya ertelenmesi oy birliği ile karar verilmiştir,

ADlSOYADI:

1-EmralYÜcEL

2-ŞinasiTUTAR

3-Uğur DlLlÇlKlK

4-Ömer Faruk KAYMAZ

5-Kenan AVAN

1

ı



MEcı-is i AR Ko rvıisvo
KARAR rurııuRĞı

NU

Toplantı Tari hi :25.02.202I

Toplantı Saati :].0:30

ToplantıYeri : Meclis Salonu

KoMısyoNDı eönüşüLEcEK KoNuLAR: 2-) ||çemiz Türkeli Mahallesi hastane kavŞağında

bulunan Türk Büyükleri Meydanının is ig66ur. -Tiirk Büyükleri Meydanı olarak

değiştiri lmesi hususunun göriıştıİ tıp karara bağlanması ; cÖnÜ şÜı,o Ü

3_) Kozan Belediyesi bünyesinde bulunan Kozan ima.r Tic, ve San, personel Ltd, şti,nin ayni

serTnaye artı şı hususu*n ltı,il,şU'l mesi ; CÖ nÜ ŞÜ l,» Ü

6-)TEMAVakflnıır|5.|2.2020tarihlidilekçesineistinadenTE,MAVakflKurucusuonursal
BaşkanlHayrettinı<eneca.n,nadınınSokakVeyaParklarınaverilmesihususunun
görüşülüp karara bağlanması;

7_)Diyarbakır Şehidi osman BAL isminin ilçemizde bulunan sokak veya parklara verilmesi

hususunun görüşülüp karara bağlanması; CÖİrÜŞÜl,UÜ

9_) Belediye Meclisinin 05.01 .2021 tarih ve l1 sayılı kararı ile imar ve Sosyal Hizmetler

Halkla ilişkiler Engelliler Hizmet. ronli,yon,na havale edilen ilçemizde bir caddeye

03.11.2020 Dünya Engelliler gtinii olma"sı'".a."lvı. engelliler Parkı YaPılmasl VeYa bir Parkın

adının engelliler pu*,]a, veri'İmesi ile ilgili komİsyon raporunun görüŞülmesi,

l7_)Belediye Meclisimizin 03. |2.2020 tarih ve l36 sayılı kararı ile komisyon raporu

doğrultusunou ııçemi, öu.ıur*, çtirtititi, eskimantaş, Karabucak,Karahamzalı, Kuyubeli ve

MinnetliMahallelerinde,3402sayılıKadastroKanunununhükümlerinceyapılacakolan
kadastro çalışmalarında görev yupu.uı.. o ("il' adet bilirkiŞinin tesPiti YaPılmıŞtır. Ancak

ilçemiz çamlarca Mahalle Muhtarının lg.Oı.2ozl tarihli biıekÇesine istinaden. BelediYe

Meclisimizce komisyon raporu doğrultusundu t"rpit edilen Çamlarca Mahallesi bilirkiŞilerine

ilişkin itirazının görüşülüp karara bağlanması;



l9_)Ülkemiz kuraklık tehlikesi ile karşı karşıyadır. Belediyemizce verilecek binalarda,

fabrikalarda ,. krrulu"u[ |itıitı.rde ruhsatlandırma yapılırken yağmur suyunun depolanması

şartının getirilmesi "v"." 
belediyeye ait parklarda-yagmur suyu depolanmasına geçilerek

parkların yağmur suyu ile sulanması h;;r;;; gtırtışıilıiesi; cöhüşüı,nü

20) kozan Faydalı mahallesi merkez sokakta bulunan Milli eğitim Müdürlüğüne bağlı okul bahçesine

AdanaBüyükŞehirBelediyesiParkveBahçelerDairebaşkanlığınınyaptırmaktaolduğuçocukparkına

Şht. pyd. Uzm. Çvş. Süleyman ÖZCAN' ın ismini verilmesi GÖRÜŞÜl,UÜ

Gündemin 19. maddesinin görüşülmesine geçi]di,

ülkemiz kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olup, Bu nedenle Belediyemizde verilecek binalarda

fabrikalardavekurulacakçiftliklerderuhsatlandırmayapıllrkenyağmursuyunundepolanmasl

şartının getirilmesi ayrlca Belediyeye ait parklarda yağmur suyu depolanmaslna geçilerek parkların

yağmur suyuyla sulanması ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi, iıgiıi gı_indem maddesi

katip tarafından Meclise okundu. Gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen üye olup olmadlğı

soruldu. Söz almak isteyen üye olmadığından Teklif Meclisin aÇık oYuna sunuldu. YaPılan aÇık oYlama

ve saylm neticesinde maddenin bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere imar ve Çevre

Sağlık Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi,

22)I|çemizkaracaören mahallesi 103 ada 9 parsel (eski 597 Parsel) iÇin l/5000 ölÇekli na,,m

imar planına uygun olarak hazırlanan ı7ıooo ölçekli uygulama imar planı teklifinin

cönüşüı,uü

Gündemin 20. maddesinin görüşülmesine geçildi

.KozanFaydalımahallesimerkezsokaktabulunanMillieğitimMüdürlüğünebağlıokul
bahçesineAdanaBüyükŞehirBelediyesiParkveBahçelerDairebaşkanlığlnınyaptırmaktaolduğu

çocuk parkına şht.pyd.Uzm. çvş. Süleyman ÖZçAN,ın ismini verilmesi ile ilgili gündem maddesinin

görüşülmesine geçildi. iıgiıı gündem maddesi katip tarafından Meclise okundu, Gündem maddesi

üzerinde söz almak isteyen üye olup oImadığı soruldu. söz almak isteyen üye olmadığından Teklif

Mec|isin açık oyuna sunuldu. yapılan açık oylama ve saylm netıcesinde maddenin bir sonraki meclis



toplantısında görüşülmek üzere İmar ve Eğitim Kültür ve Spor Komisyonuna havale edilmesine oy

birliği ile karar verildi.

Gündemin 22. maddesinin görüşülmesine geçildi.

İlçemiz Karacaören Mahallesi l03 Ada 9 Parsel ( Eski 597 Parsel ) iÇİn. 1/5000

ölçekli Nurr- imar planına uygun olarak hazırlatılan 1/1O00 ÖlÇekli UYgulama imar Planı

reİ<ıin ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. ilgili gündem maddesi katiP

tarafindan Meclise okundu. Gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen üye olup olmadığı

soruldu. Söz almak isteyen üye olmadığından Teklif Meclisin açık oyuna sunuldu. YaPılan

açık oylama ve sayım neticesinde maddenin bir sonraki meclis toplantısında görüŞülmek

ü)ere 
"imar ve Kİrsal Kalkınma Tarım Orman ve Hayvancılık KomisYonu'na havale

edilmesine oybirliği ile karar verildi

KARAR:
6_)TEMA Vakfinın 15.|2.2020 tarihli dilekçesine İstİnaden TEMA Vakfı Kurucusu

onursal Başkanı Hayrettin KARACA'nln adının Sokak veya Parklarına verilmesi hususunun

görüşülüp İururubağlanması; için bir sonraki aya ertelenmesi oy birliği ile karar verilmiŞtir,

ADlSOYADI:

1-Hazım DAĞLl

2-Muhammet ALPARSLAN

3-yusuf ERoĞLU

4-Suat ERKAN

S-Volkan BAYRAKÇl
.ğ=g-=...........


