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ME AR KoMı U

KARAR TUTANAĞ!

Toplantı Tarihi :ğ.Oz-2o2I

Toplantı Saati :10:30

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KoMisyoNDı eönüşüı-EcEK KoNuLAR:

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

hususunun görüşülüp karara bağlanması;

Hffih,. Şehidi osman BAL isminin İlçemizde bulunan Sokak veya Parklara

verilmesi hususu ile ilgili komisyonu.*; iıç" iz Karacao.ğlan Mahallesi 1 l 1 l3 tanıtım nolu

sokağa şehit oSMnNbı.ı_ isminin verilmesine oy birliği karar verilmiştir,

ivızısı:
ADlSOYADI:

1-Hazım DAĞLl

2-Muhammet ALPARSLAN

3-Yusuf EROĞLU

4-Suat ERKAN

S-Volkan BAYRAKÇ|

clis i

ı(ATlı_MADİ



Toplantl Tarihi: 23.oz.zo2l

Toplantl saati :11:00

Toplant| Yefi: Meclis Sa|onu

KoMisYoNDA GöRüşüLECEK KoNUIAR
15)BelediyeMeclisiniO8.01.2O21tarihve22sayıllkararıileKırsalKalklnmaTar|mormanVe
Hayvancılık komısyonu ve sosyal Hizmetler Halkla ilışkiler Engelliler Hizmet komisyonuna havale

edilen ihtiyact olan Köylülere yardımcı olmak ve Destek Sağlanması ile ilgili komisYon raPorunun

görüşülmesi;

KARAR:

ihtiyacıolanköylülerimize,yardımclVedestekamacıileyalpankomisyontoplantl5ındaüretmiş
olduklarlürünlerikendİlerininpazarlamasınıvesatışınısağlamakvedestekamaclileCumapazarının
birbölümüolmaküzereköylülerimizinürünlerininsat|şliçinayrıldığınıveürünlerininrahatbir

şekilde, satmasını kolaylaştlrmak için ayrıca kozan yöresel ürünleri pazarl ön başvuru formu

hazırlayarak köylülerimize dağıtıp form karşılığı belge vermek üzere komisYonda görüŞülüP oY birliği

ile karar verilmiştir

ADl soYADl:

1-Salih ALTlNTAŞ

2-Gamze ATAŞ

3-saffet sARlcA

4-Hasan Sabri ERDEM

5-M ustafa SE RTELLl

lLMADI

ıvıecı_is rınsnı_ sosyıı_ xizıvıırlrn xıı_«ı_ı iı_isriı_rR eıııe rı_ı_iı_tR xizıvıer
KoMlsYoN

KARAR TUTANAĞ|



KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
iıuen rovı isyoN TUTANaĞı

TALEP
KoNUSU

BelediYe Meclisinin O5/O3/2o2o tarih ve 70 sayılı kararı ile imar Komisyonuna Havale edilen;
ilÇemiz Kent Merkezine Yöne|ik I/1ooo Ö|çekli Uygulama imar planı Revizyonu ,nun görüşülmesi;

ilÇemiz Kent Merkezine Yönelik Yaklaşık 3OOO hektar alanda hazırlatılan \/1,oooölçekli Uygulama imar PlanıRevizYonu kaPsamında ÇalıŞmalar devam etmekte olduğundan, konunun bir sonraki komisyon toplantısındagörüşülmesinin devam edilmesine oy birliği ile karar veri|di. 23/o2/2o2l

Ğrı ffi

ü üy. üy.
Y LU Vo BAYRAKÇI Suat



2_) ilçemiz Türkeli Mahallesi hastane kavşağında bulunan Ttirk Büyükleri Meydanının l5

r...r, Türk Büyükleri Meydanı olarak değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara

bağlanması;

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

AdanaBüyükŞehirBelediyesiParkveBahçelerDairebaşkanllğlninyaptlrmaktaolduğuçocukparkına

Şht.Pyd.Uzm. ÇVş. süleyman Özcnıı'ın ismini verilmesi

Toplantl Tarihi :23.02.Zo?L

Toplantl saati :10:30

Toplantl Yeri : Meclis Salonu

KoMisYoNDA GöRüşÜLECEK KoNUtAR

KARAR

ADl soY Dl:

1-Arif YÜcELi

2-Adem ATAŞ

3_Ali BAYSAL

4-Muhammet ALPASLAN

5-Süleyman şENoĞuL

20)KozanFaydalımahalIesimerkezsokaktabulunanMillieğitimMüdürIüğünebağlıokulbahçesine
AdanaBüyükŞehirBelediyesiParkVeBahçelerDairebaşkanllğlnlnyaptlrmaktaolduğuçocukparkına
şİİpva.ul. çvş. Süleyman öZCAııı'ın ismini verilmesi oy birliği ile karar verilmiştir,

ıLMADı

MEclis EĞiTiM KüLTüR VE sPoR KoMisYoNU
KARAR TUTANAĞ|



KARAR TUTANAĞl

Toplantı Tarihi: 23,02,202I

Toplantı Saati: 15,00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KoMisyoNDA cönüşüı-EcEK K.NULAR | |-\24.|2.2020 Tarih Ve 31344 saYılı

Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile ilgili alt yapı tesisleri

ruhsat işlemleri kurumum |tzca yapılacak olup söz konusu ruhsat işlemleri ile

ilgili uygulama ve yaptırr* yon.t.eliği hazırlama sorunluluğu doğmuştur, Bu

nedenle kazı ruhsat yönetmeliğinin meclisimizce görüşülüp karara bağlanması

hususunun görüşülmesi ;ÇÖnÜŞÜl-,»Ü

Kr\RAR: 28.0l .202| tarihi ve 756 sayılı Kozan Belediye Fen İşleri

Müdürlüğünce hazır|anan 
,Tc kozan Belediyesi alt yapı tesisleri ruhsat

işlemlerizeminaçlmluygulamaveyaptırımyönetmeliğitaslağı05,02.2021
tarih Ve 202I_32 karar sayılı Kozan Belediye Meclisi Kararı ile

komisyon |arımıza sevk edilmekle işin gereği görüşüldü,yapılan inceleme

neticesinde usul ve yasaya uygun yorr"t-.ıik taslağınln oY birliği ile kabulüne

yönetmelikmetnininhersayfasıtoplantıyakatılanmeclisüyelerinin
imza|anmas ına karar v erilmi ştir,

l-Gölhan ÇOŞKI_IN

2- Uğur DİLIÇIKIK

3-Kenan AVAN

4-Ömer Faruk KAYMAZ

KAT|LMADI

KATİLMADİ

S-Gamze ATAŞ



Toplantı Tarihi :22.o2 -2o2t

Toplantı Saati :11:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KoMisYoNDA GöRüşüLECEK KoNULAR:

7-)DiyarbakırŞehidiosmanBALismininilçemizdebulunanSokakveyaParklara
verilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması;

l9_)Ülkemiz kuraklık tehlikesi ile karşı karşıyadır.Belediyemizce verilecek

binalarda,fabrikalarda ve kurulacak çiftliklerde ruhsatlandırma yapılırken yağmur suyunun

depolanması şartının getirilmesi ayncabelediyeye ait parklarda yağmur suyu depolanmasına

geçilerek parkların yağmur suyu ile sulanması hususunun görüşülmesi;cÖnÜşÜı,nÜ

KARAR: Diyarbakır şehidi osman BAL isminin ilçemizde bulunan Sokak veya

parklara verilmesi hususu ile ilgili ı.o.İ.yorrmur; ilçemiz Karacaoğlan Mahallesi 11l13

tanltım nolu sokağa Şehit OSMAN BJ-i;irin reriımesine oy birliği karar verilmiŞtir.

iıvızısı:
ADlSOYADI:

1-Seval TETİK

2-Mustafa KÜTÜK

3-Fatih AYDlN

4-Mustafa SERTELLİ

KATı

5-Muhammet ALPASLAN

ı(ATıLMADı

MECLİS CEVRE SAĞLİK KOMİSYONU
KARAR TUTANAĞİ



KARAR

Toplantı Tarihi: 23,02,2021.

Toplantı Saati: l5,00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KoMisYoNDA aönüşüı.EcEK K.NUıAR; |-\24.|2.2o2o Tarih ve 3l344 sayılı

Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile ilgili 
_alt 

yapı tesisleri

ruhsat işlemleri kurumum üJzcayapılacak olup_ soJ konusu ruhsat işlemleri ile

ilgili uygulama ve yaptırr* yon.t-eliği hazırlama sorunluluğu doğmuştur' Bu

nedenle kazı ruhsat yönetmeliğinin meclisimizce görüşülüp karara bağlanması

hususunun görüşülmesi ;

KARAR: 28,01 ,2021, tarihi ve 'l56 sayılı Kozan Belediye Fen İşleri

Müdürlüğünce hazırlanan
,TC Kozan Belediyesi alt yapl tesisleri ruhsat

işlemleri zemin açımı uygulama ve yaptırım yönetmeliği taslağı 05.02,202I

tarih ve 2O2I-32 karar sayılı Kozan Belediye Meclisi kararı ile

Komisyonl,arımıza sevk edi lmekle lşln gereği görüşüldü,Y apılan inceleme

neticesinde usul ve yasaya uygun yönetmelik tas lağının oy birliği ile kabulüne

yönetmelik metninin her sayfası toplantıya katılan meclis üyelerinin

imzalanmasına karar verilmiştir,

1- Abdullah AVCI

2- Adem ATAŞ

3-Ahmet ÇANKAYA

4- Mustafa Soner UZIIN
KAT|tıJlAD}

5- Mustafa SERTELLİ

ADI SOYADI :



MECL|S KİRSAL KALKİNMA TARİM ORMAN VE HAYVANC|LİK KOMİSYONU
KARAR ANAĞı

Toplantı Tari hi : 24.oz.2027

Toplantı Saati :10:30

Toplantı Yeri: Meclis Salonu

KoMİsYoNDA GöRüşü LECEK KoNU LAR

22)I|çemizkaracaören mahallesi l03 ada 9 parsel (eski 597 parsel) için 1/5000 ölçekli naz|m

imar planına uygun olarak hazır|anan 1/l000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin

KARAR: ilçemiz Karacaören Mahallesi 103 Ada 9 Parsel ( Eski 597 Parsel ) iÇin.

l/5000 Ölçekli Nazİm imar Planına uygun olarak hazır|atıIan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar

Planı açısİndan imar durumu ile ilgili herhangi bir olumsuzluk görülmemiŞ oluP, teklifin

uygun olduğu (Kurum görüşlerinin tam olduğu) maddenin İmar komisyonunca Kozan

Belediye Meclisine havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

ADISOYADI:

1-EmralyÜcEL

2-ŞinasiTUTAR

3-Uğur DiLiçıKlK

4-ömer Faruk KAYMAZ

5-Kenan AVAN

iıv,ızesı:

-M



MECLiS İMAR KOMİSYONU
KARAR TUTANAĞİ

Toplantı Tarihi :24.02.202I

Toplantı Saati :10:30

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KoMisyoNDA GöRüşüLEcEK KoNULAR: 2-) ||çemiz Türkeli Mahallesi hastane kavŞağıııda

bulunan Türk Büyfüleri Meydanının 15 Temmuz Jü* Ptivükleri Meydanı olarak

değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması ; GoRuşuLDu

3_) Kozan Belediyesi btinyesinde bulunan Kozan İmar Tic. ve San. Personel Ltd. Şti.nin a)'ni

,.huy. artışı husus** gtl.Şülmesi; CÖnÜŞÜl,nÜ

6-)TEMA Vakfının l5.|2.202n tarihli dilekçesine istinaden TEMA Vakfi Kurucusu Onursal

gaştanı Hayrettin KARACA'nın adrnrn Sokak veya Parklarına verilmesi hususunun

görüşülüp karara bağlanması;

7)Diyarbakır Şehidi osman BAL isminin İlçemizde bulunan sokak veya parklara verilıncsi

h,rrrr,,rr* gödİşülüp karara bağlanması; CÖnÜŞÜl,UÜ

9) Belediye Meclisinin 05.01.202l tilİihve 11 sayılı kararı ile İmar ve Sosyal Hizmetler

Halkla ilişkiler Engelliler Hizmet komisyonuna havale edilen İlçemizde bir caddeye

03.11.2020Dünya Eigelliler gtinü olması nedeniyle engelliler parkı yapılmasr veya bir parkın

adının engellileİparkı"adı veri]lmesi ile ilgili komisyon raponınun görüşülmesi,

l7_)Belediye Meclisimizin 03.12.2020 ta,jlh ve 136 sayılı kararı ile komisyon raporlı

doğrultusunda ııçemiz ğu.ı-"u, çtırüklü, Eskimantaş, Karabucak,Karahamzalı, Kuyubeli ve

Minnetli Mahalleleri ni", zqoz- saylı kadastro kanununun hükümlerince yapılacak olan

kadastro çalışmalannau itır." vuü"uk 6 (altı) adet bilirkişinin tespiti .yapılınıştır, 
Ancak

ilçemiz çamlarca Mahalle Muhtanrun ıg.oı.lOzı tarihli dilekçesine istinaden, BelediYe

Meclisimizc. to-isyon raporu doğrultusunda tespit edilen Çamlarca Mahallesi bilirkiŞilerine

ilişkin itirazırun görüşülüp karara bağlanması;



l9-)Ükemiz kuraklık tehlikesi ile karşı karşıyadır. Belediyemizce verilecek binalarda,
fabrikalarda ve kurulacak çiftliklerde ruhsatlandırma yapılırken yağmur suyunun depolanması

şartının getirilmesi aynca belediyeye ait parklarda yağmur suyu depolanmasına geçilerek
parkların yağmur suyu ile sulanması hususunun görüşülmesi; ÇÖnÜŞÜr»Ü

20) Kozan Faydalı mahallesi 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 GÖRÜŞÜr»Ü

22)||çemizkaracaören malıallesi 103 ada 9 parsel (eski 597 parsel) için 1/5000 ölçekli nazını

imar planına uygun olarak hazırlanan l/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin

cönüşüınü

Gündemin 19. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ülkemiz kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya o|up, Bu nedenle Belediyemizde verilecek binalarda

fabrikalarda ve kurulacak çiftliklerde ruhsatlandırma yapılırken yağmur suyunun depolanması

şartının getirilmesi ayrıca Belediyeye ait parklarda yağmur suyu depolanmasına geçilerek parkların

yağmur suyuyla sulanması ile ilgi|i gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. İlgili gılndem maddesi

katip tarafından Meclise okundu, Gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen üye oluP olmadığı

soruldu. Söz almak isteyen üye olmadığından Teklif Mec|isin açık oyuna sunuldu. YaPılan aÇık oYlama

ve sayım neticesinde maddenin bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere İmar ve Çevre

Sağlık Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 20. maddesinin görüşülmesine geçildi,

. Kozan Faydalı mahallesi merkez sokakta bulunan Milli eğitim Müdürlüğüne bağlı okuI

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. ilgili 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 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 ) için. l/5000

Ölçekli İ-,- İmar Planına uygun olarak hazıfratılan 1/l000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Teklifi ile ilgili gifuıdem maddesinin görüşülmesine geçildi. İlgili gündem maddesi katip

tarafından Meclise okundu. Giindem maddesi üzerinde söz almak İsteyen üye olup olırıadığı

soruldu. Söz almak isteyen üye olmadığından Teklif Meclisin açık oyuna sunuldu. Yapılaıı
açık oylama ve sayrm neticesinde maddenin bir sonraki meclis toplantısında görüŞülmek

üzere İmar ve Kırsal Kalkınma Tanm ,Orman ve Hayvancılık Komisyonu'na havale

edilmesine oybirliği ile karar verildi

KARAR:

3_) Kozan Belediyesi bünyesinde bulunan Kozan İmar Tic. ve San. Personel Ltd. Şti.niıı ayııi

sennaye artışı hususunun görüşülmesi; 202l Ocak ay| olağan toplantısında Kozaıı

Beledİyesine ait İmar Ltd. Şirketinin SGK borçlannın ödenilmesi için sermaye artıııa ilitiyaÇ

duyduğu gerekçesi ile idarece getirilen teklif kabul edilmiştir bu çerçevede Melis gündeınine

getirilen ve Kozan Belediye tarafından onay verilen sennaye artışına esas olmak izere Kozan

belediyesinin sahip olduğu bir takım taşınmazların sahip olduğu şirkete ayni sermaye olarak

konulmak istenmektedir.Komisyonrrmuzca yapılan değerlendirmelerde idarenin teklifinin

'ayni sermaye olarak konulan taşınmazlarrn Kozan Belediyesine ait İmar Ltd.Şti"nin SGK 'na

olan borçlannın ödenmesi mahsus olmak iizere 'kabulüne,ancak plansız alanlarla ilgili

herhangi 6ir tasamıfta bulunulmzımasl, taşınmaz değerinin yasada belirtildiği üzere mal"ıken'ıe

aracılığı ile yapılmasma oy birliği'ile karar verilmiştir.

AD!SOYADI:

1-Hazım DAĞLl

2-Muhammet ALPARSLAN

3-Yusuf ERoĞLU

4-Suat ERKAN

5-Volkan BAYRAKÇl

ADı

A*€..


