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Toplantı Tarihi: 3I.05.2021,

Toplantı Saati : 09:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KoNU: 13- ioıiu Gazisi Zafer AYHAN ile ilgili 20181225 Ve 20|812462

numarah dava dosyalarınm görüşülmesi;

Komisyon BAŞKANI Komisyon Başkan Yrd.

üy. üy.
AVAN

üy.
Ömer Faruk KA

Emral



a KARAR

Toplantı Tarihi: 3I.05.2021,

Toplantı Saati : 09:OO

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KQNU: 13- İdlib Gazisi Zafer AYHAN ile i|gili 20181225 ve 20|812462 numaralı dava dosyalarının
görüşülmesi;

KARAR: 2L,o5.2o2L tarihli Kozan Belediye Olağan Meclis Toplantsında komisyonlarımıza havale

edilen idlıb Gazisı Zafer Ayhan ite ilgili 2OI8/225 ve Ot8/2462 numaralı dava dosyalarının görüşülmesi

maddesi komisyonumuzca incelenerek gereği düşünüldü.

Mezkur dosyalar Kozan icra Müdürlüğü vasıtasıyla Zafer Ayhan aleyhine Kozan Belediyesince belirli

ğ!; miktar alacağın tahsili amacıyla icraya konulmuştur.Bu dosyalardan 2OL8/2462 E sayılı dosya

değer itibarıyla Belediye Meclisinin inceleme yetkisi dışındadır.5393 Belediye Kanunun Belediye

Meclislerinin yetkisini düzenleyen 18.maddesinin h fıkrası 'Vergi resim ve harçlar dıŞında kalan ve

miktarı beşbin yTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmaklıklarını sulh ile tasfiyeye,kabuI ve

feragate karar vermek.'hükmünü içermektedir.Dolayısıyla bu dosya meclis yetkisi dıŞında olduğundan

değe rlend irmeye a l ı n ma m ıştır.2018 l 225 say ılı dosyaya ge l i nce;

Dosya alacağından 20\7 yılı içerisinde borçlu Zafer Ayhan tarafından mülkiYeti Kozan BelediYesi ait

Adnan Menderes parkı içerisindeki çay ocağının kiralanmasına iliŞkin olduğu,kira bedelinin 50.000 TL

olduğu bu bedelin bir yıl, içerisinde her üç ayda eşit eşit olarak 12.500 TL taksitler halinde

öjenmesinin sözteşmeye bağlandığı ,ancak ödemelerin gerçekleşmediği, bunun üzerine alacaklı

Kozan Belediyesince üç takside karşılık gelen 37.500 TL üzerinden icraya konulduğu, borÇ miktarının

faiz ve diğer ferilerle birlikte inceleme tarihinde 75.500 TL'sine ulaştığı anlaŞılmıŞtır.

Bu arada borçlu Zafer Ayhan'ın askeriyede uzman erbaş olarak işe baŞladığı,28.02.2O20 tarihinde

idlib,te 33 askerimizin şehit olduğu saldırıda ağır yaralandığı ve gazi olduğu anlaŞılmıŞtır.

Gelinen aşamada mevcut borç Zafer Ayhan tarafından ödenmesinde güÇlük Çekildiğinden konu Kozan

Belediye başkanlığınca meclis gündemine getirilmiş olup 5393 SK'nun 18/h madersinde belirlenen

yetkiye dayanarak ,ülkemizin birlik ve bütünlüğü için hayatlnı ortaya koyarak savaşırken yaralanarak

gazi ünvanını elde eden,iyileştikten sonra tekrar ülkemiz için savaşmaYa haYal eden,ilÇemiz sakini

kahraman kardeşimiz ZaferAyHAN'dan Kozan İcra Müdürlüğünün 2OI8l225 E nolu dosYası ile alacaklı

olan Belediyemizin bu dosyadaki alacağından belediyeye ait olan ana para ve buna bağlı tüm ferilerin

feragat edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Komisyon BAŞKANI Komisyon Başkan Yrd.
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üy.
Emral YÜ

üy.
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üy.
Ömer Faruk
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Toplantı Tarihi: j-' Os.zoı

Toplantı Saati : 09:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KoNU: 13- idlib Gazisi Zafer AYHAN ile ilgili 20181225 Ve 20|812462

numaralı dava dosyalarının görüşülmesi;

Komisyon Komisyon BAŞKAN YARDIMCISI

Adem ATA

üyn

Saffet C

üyn



Lis VE KoMİ YoNU
KARAR TUTANA I

ToplantıTarihi: 31.05.2021

Toplantı Saati : 09:00

Töplantı Yeri : Meclis Salonu

IioNU: 13_ idlib Gazis\ Zafer AYHAN ile ilgili 20|81225 ve 20|812462

numaralı dava dosyalarlnın görüşülmesi;

KARAR: 21.05.2021 tarihli Kozan Belediye olağan Meclis Toplantsında

komisyonlarımıza havale edilen İdlib Gazisi Zafer Ayhan ile ilgili 2018/225 ve

018/2462 numaralı dava dosyalarının görüşülmesi maddesi komisyonumuzca

incelenerek gereği düşünüldü.

Mezkur dosyalar Kozan İcra Müdürlüğü vasıtasıyla Zafer Ayhan aleyhine Kozan

Belediyesince belirli bir miktar alacağın tahsili amaclyla icraya konulmuştur,Bu

dosyalardan 2Ot8/2462 E sayılı dosya değer itibarıyla Belediye Meclisinin

inceleme yetkisi dışındadır,5393 Belediye Kanunun Belediye Meclislerinin

tEttislnidüzenleyen],8.maddesininhfıkrasl,VergiresimVeharçlardışında
kalan ve miktarı beşbin YTL'den iazla dava konusu olan belediye

uyuşmaklıklarını sulh ile tasfiyeye,kabul ve feragate karar vermek,'hükmünü

içermektedir.Dolayısıyla bu dosya meclis yetkisi dışında olduğundan

jegerlendirmeye alınmamışt ır,2OI8/225 sayılı dosyaya gelince;

Dosya alacağın dan 2OI7 yılı içerisinde borçlu Zafer Ayhan tarafından mülkiyeti

KozanBelediyesiaitAdnanMenderesParkıiçerisindekiçayocağının
kiralanmasına ilişkin olduğu,kira bedelinin 50,0OO TL olduğu bu bedelin bir yıl,

içerisinde her üç ayda eşit eşit olarak 12,500 TL taksitler halinde ödenmesinin

sözleşmeye bağlandığı,ancak ödemelerin gerçekleşmediği, bunun üzerine

alacaklı Kozan Belediyesince üç takside karşılık gelen 37,500 TL üzerinden icraya

konulduğu,borçmiktarınınfaizvediğerferilerlebirlikteincelemetarihinde
75.500 TL'sine ulaştığı anlaşılmıştır,

t}o



Bu arada borçlu Zafer Ayhan'ın askeriyede uzman erbaş olarak işe

başladığı,28.02.2o2o tarihinde idlib,te 33 askerimizin şehit olduğu saldırıda ağır

y5ralandığı ve gazi olduğu anlaşılmıştır.

Gelinen aşamada mevcut borç zafer Ayhan tarafından ödenmesinde güçlük

çekildiğinden konu kozan Belediye başkanlığınca meclis gündemine getirilmiş

olup 5393 SK,nun 18/h madersinde belirlenen yetkiye dayanarak ,ülkemizin

birlik ve bütünlüğü için hayatını ortaya koyarak savaşırken yaralanarak gazi

ünvanını elde eden,iyileştikten sonra tekrar ülkemiz için savaşmaya hayal

eden,ilçemiz sakini kahraman kardeşimiz Zafer AYHAN,dan Kozan icra

Müdürlüğünün 2oI8/225 E nolu dosyası ile alacakll olan Belediyemizin bu

dosyadaki alacağından belediyeye ait olan ana para ve buna bağlı tüm ferilerin

feragat edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir,

Komisyon BAŞ Komisyon BAŞKAN YARDIMCISI

AT ŞAbdullah CI

üyn

Saffet SARICA M UZLIN

üyn
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Toplantı Tarihi : 3L,O5.202I

Toplantı Saati :09:30

ToplantıYeri : Meclis Salonu

KoNU: l- ilçemiz Kent Merkezine yönelik Yaklaşık 3000 hektar Alanda hazırlatılan 1/1000

Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu'nun görüşülmesi

Başkanı Komisyon yardımcısı

üynüyn

Y LU 'lğryi}t]üüğS;
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Toplantl Tarihi : 31.05.2021

Toplantl saati :09:30

Top|antı Yeri : Meclis Salonu

KoNU: l_ İlçemiz Kent Merkezine yönelik Yaklaşlk 300o hektar Alanda hazırlatılan l/l000

Ölçekli Uyguİama İmar Planı Revizyonu'nun görüşülmesi

KARAR:İlce Belediyemizce Meclis giindeme alınan ve imar komisyonuna sevk edilen

iĞ..İ'iiiööni.u, i,iu. i,nu. to'niJyoru.ur.u görüşülmüş olup imar planı ile. ilgili

ilır'ş-.ı_r" a.ram etmesinden dolaylkomisyon çihşmalarına 01.06.202l tarihinde saat

İO,j0 du d.ru. edilmesine karar verilmiştir,

Kom on Bışkanı

ĞL

Yusuf LU

MEcLıs iıvıen roıvıisyoııı u
KARAR TUTANAĞİ

üyn

Atala ZF,

Komisyon Ba yardımcısr

G

üyn

Volkan BAYRAKÇI
ı(ATlt 11,'1-


