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Top|antı

Tarihi:

Toplantı Saati
Toplantı

:

Yeri :

AN

18.01.202l

11.00

Meclis Salonu

KONU:1.5.06.2006Tarihve25199sayılıResmiGazeteyayımlananBüyükşehir

ve 31344 sayılı Resmi
Belediyeleri koordinasyon merkezi yönetmeliğinin 24.L2.2o2o tarih
sorumluluk
Gazete ile yönetmelikte değişiklik yapılmasından dolayı ilçe belediyelerinin
ruhsatı ilÇemiz belediYesince
alanlarında yatırımcı kuruluşlar tarafından yapılacak kazıların
yapılacak kazıların ruhsatı ilçemiz
veriIeceğinden söz konusu yatlrımcl kuruluşların tarafından
mağdur olmaması için
belediyesince verileceğinden söz konusu yatlrımcı kuruluşlarln
görüşülmesi;
alınacak harç ve ücretlerin tespit edilmesi hususunun
bedellerinin ekte sunulan
KARAR: KARAR: Yasaya uygun teklifin kabulü ile 2O21 yılı kazı
ile uygulanmaslna elde edilen gelirin
cetvelde yer alan idare teklifinde belirtildiği şekli
sokaklardaki asfalt ve kaldırımların onarım
bütçede gösterilmesine ve sadece cadde,bulvar ve
yönetmeliğinde belirtilen usul ve
ve bakımında kullanılmasına iş ve işlemlerin AyKOME
komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir,
şartlara göre yürütülmesine
ADI SoYAD I

l-

Abdullah AVCI

2- Adem ATAŞ

3-Ahmet

ÇANKAYA

4- Mustafa Soner UZLIN

5- Mustafa

SERTELLİ
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kazı alanını usulüne uy gun kapatmaya nlara
b- izi nsiz altyapı kazısı yapanlara vey a altyapı
İdari para
beş katına kadar idari pa ra cezası verilir.

belediye encümenince alan tahrip tutarınln
tutarl,
itiba ren bir ay içinde ödenir. Bu yerlerin aIan tahrip
cezasü, ilgilisine tebliğ tarihinden
ilir,
Varsa teminatı düşülerek ayrıca tahsil
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1- Alan

tahri tutarı:

JT=(zemin cinsi birim

x kazı alanı

cretlere KDV Dahil'dir
creti

2K

Birim

(

Fi

l+ alan tahrip tutarıx 0,01)

Keşif birim fiyatı (her altyapı tesisi açım ruhsatı için) : 225,0O TL

Altyapı tesisi açım ruhsatlarında keşif ücreti için 225,00 TL ve ilave olarak alan ta hrip tutarının
%1. (yüzde bir) oranında ücret alınır
Altyapı tesisi açım ek ruhsatlarında keşif ücreti için sadece alan tahrip luları%'J. (yüzde bir)
alın
oranında
3- Ruhsat Harcı
RH=

50

TL/m'x

kazı alanı)

Kazılacak alanın m2sinden 1,50 TL ücret alınır
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüze| kişilerden parke, an dezit kaplama ve traverten
zeminlerde kanalgenişliklerinde 20 cm f|re payı ilave edilerek, asfalt, beton, sathi kaPlama
zeminlerde toplam kazı miktarına%2O fire payı ilave edilerek hesaplanır. (Belediyemizin ortağı
olduğu iştiraklerden; parke, andezit kaplama ve traverten zeminlerde kanal geniŞliklerine ].5 cm

fire payı ilave edilerek, asfalt, beton, sathi kaplama zeminlerde toplam kazı miktarına%IOflre
payı i|ave edilerek hesaplanır.)Telekominikasyon Altyapı çalışmalarında alınan "GeÇiŞ Hakkı"
ücretleri hesaplanırken belirtilen fire genişliği hesaba eklenmez. Altyap tesisi, ÇalıŞmasının
bir önceki yıl içerisinde tamamlandığı (arıza ve abone bağlantı çalışmaları nedeniYle düzenlenen
ruhsatlar ve iş sonu tespiti nedeniyle düzenlenen ek ruhsatlar) durumlarda, AltYaPıTesisi AÇım
Ruhsatı Hesabının çalışmaların tamamlandığı tarih dikkate alınarak yapılmasına,
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Tarihi: 19.01,2021
ToplantıSaati: l1:0O
Toplantı Yeri : Meclis Salonu
Toplantı

koNu: Bilindiği üzere devam eden pandemi süreci nedeni ile esnafımız
mali aÇıdan olumsuz etkilenmiştir.Özellikle bazı esnaf guruplarına yönelik bir
takım kısıtlamalar nedeni i|e bir çok yerel yönetim bu kesime yönelik destek
Paketleri aÇıklamaktadır.Bu çerçevede ilçemizde faaliyet gösteren ve
kısıtlamalar nedeni ile iş yerleri kapanan Kahvehane kıraathane ve cafe esnafına
bir defaYa mahsus olmak üzere 1.0O0 TL, berber ve kuaför salonlarına ise 75O

TL belediye bütçesinden destek sağlanması hususunun görüşülmesi;
KARAR:

ADI

%

SOYADI

l- Salih ALTINTAŞ

2-GAMZF, ATAŞ

3-Saffet SARICA

4- Hasan Sabri ERDEM

5- Mustafa
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XOİVİISVON KARARKARİ
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Toplantı Tarihi: 19.01.202|
Toplantı Saati: 11:00
Toplantı Yeri : Meclİs Salonu

KoNIJ: Bilindiği üzere devam eden Pandemi süreci nedeni ile esnafımız
mali açıdan olumsuz etkilenmiştir. Özellikle bazı esnaf guruplarına yönelik bir
takım kısıtlamalar nedeni ile birçok yerel yönetim bu kesime yöne|ik destek

paketleri açıklamaktadır. Bu çerçevede ilçemizde faaliyet gösteren

Ve

kısıtlamalar nedeni ile iş yerleri kapanan Kahvehane kıraathane ve cafe esnafına
bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL, berber ve kuaför salonlarına ise 750
TL belediye bütçesinden destek sağlanması hususunun görüşülmesi;
KARAR:O1 .oI.2o2I tarihi itibarı ile Vergi dairesine kayıtlı mükellef olması
ve mükerrer olmamak şartı ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınmıŞ olmasl
kaydı ile bir defaya mahsus olmak suretiyle kahvehane, kıraathane, cafeler,
internet salonları ve playstation salonları 1.0OO 'er TL öğrenci servisleri, okul
kantinleri ]..OgO'er TL berberler ve kuaförler salonları için 500'er TL Pandemi
sürecinde destek verilmesi tadilen oy birliği ile karar verilmiştir.

iwzd

l SoY

l- Salih ALTINTAŞ

}-GAMZE ATAŞ

j-SafIet SARICA

4- Hasan Sabri ERDEM

5- Mustafa

SERTELLİ
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KOZAN BELEDİYE BAŞKANLtĞr

sosyAl HlzMETLER HALKLA iı_işriı_rn rrvcrı_ıiı_rn xizıvırr
XOİVİiSYON KARARKARİ

Toplantı Tarihi: 19.01 ,202|
Toplantı Saati: 1l:00
Toplantı Yeri : Meclİs Salonu

KoNU: Bilindiği üzere devam eden Pandemi süreci nedeni ile esnafımız
mali açıdan olumsuz etkilenmiştir. Özellikle bazı esnaf guruplarına yönelik bir
takım kısıtlamalar nedeni ile birçok yerel yönetim bu kesime yönelik destek

paket|eri açıklamaktadır.

Bu çerçevede ilçemizde faaliyet gösteren

ve
kısıtlama|ar nedeni ile iş yerleri kapanan Kahvehane kıraathane ve cafe esnafına
bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL, berber ve kuaför salonlarına ise 750
TL belediye bütçesinden destek sağlanması hususunun görüşülmesi;
KARAR:O1 .ot,zozl tarihi itibarı ile Vergi dairesine kayıtlı mükellef olması
ve mükerrer olmamak şartı ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınmlŞ olması
kaydı ile bir defaya mahsus olmak suretiyle kahvehane, kıraathane, cafeler,
internet salonları ve playstation salonları 1.0O0 'er TL öğrenci servisleri, okul
kantinleri ]..OOO'er TL berberler ve kuaförler salonları için 500'er TL Pandemi

sürecinde destek verilmesi tadilen oy birliği ile karar verilmiştir.
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sosyAl HlzMETLER HALKLA iı-işriı-rn rıvcrı_ı_|ı-rn Hizıvırr
roıvıisvoN KARARKARı

Toplantı Tarihi: 19.01 .2021
Toplantı Saati: l l:00
Toplantı Yeri : Meclİs Salonu

KoNU: Bilindiği üzere devam eden Pandemi süreci nedeni ile esnafımız
mali açıdan olumsuz etkilenmiştir. Özellikle bazı esnaf guruplarına yönelik bir
takım kısıtlamalar nedeni ile birçok yerel yönetim bu kesime yönelik destek

paketleri açıklamaktadır. Bu çerçevede ilçemizde faaliyet gösteren

ve

kısıtlamalar nedeni ile iş yerleri kapanan Kahvehane kıraathane ve cafe esnafına
bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL, berber ve kuaför salonlarına ise 750
TL belediye bütçesinden destek sağlanması hususunun görüşülmesi;
KARAR:01 ,o1,,2021, tarihi itibarı ile Vergi dairesine kayıtlı mükellef olması
ve mükerrer olmamak şartı ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınmış olması
kaydı ile bir defaya mahsus olmak suretiyle kahvehane, kıraathane, cafeler,
internet salonları ve playstation salonları 1.000 'er TL öğrenci servisleri, okul
kantinleri 1.gOO'er TL berberler ve kuaförler salonları için 500'er TL Pandemi
sürecinde destek verilmesi tadilen oy birliği ile karar verilmiştir.
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Tarihi: 19.01,202l
ToplantıSaati: ll:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu
KONU: Bilindiği üzere devam eden Pandemi süreci nedeni ile esnafımız
Toplantı

maIi aÇıdan olumsuz etkilenmiştir.Özellikle bazı esnaf guruplarına yönelik bir
takım kısıtlamalar nedeni ile bir çok yerel yönetim bu kesime yönelik destek

PaketIeri açıklamaktadır.Bu çerçevede ilçemizde faaliyet gösteren

ve
kısltlamalar nedeni ile iş yerleri kapanan Kahvehane kıraathane ve cafe esnafına
bir defaya mahsus olmak üzere 1,000 TL, berber ve kuaför salonlarına ise 750
TL belediye bütçesinden destek sağlanması hususunun görüşülmesi;
Karar:O1.01,.202I tarihi itibarı ile Vergi dairesine kayıtlı mükeIlef olması
ve mükerrer olmamak şartı ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınmış olması
kaydı ile bir defaya mahsus olmak suretiyle kahvehane, kıraathane, cafeler,
internet salonları ve playstation salonları 1.000'er TL öğrenci servisleri, okul
kantinleri ]..000'er TL berberler ve kuaförler salonları için SOO'er TL Pandemi
sürecinde destek verilmesi tadilen oy birliği ile karar verilmiştir.
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ADI SOYADI

ivızrsı

l- Gölhan ÇOŞKUN

2- Uğur

3-Kenan

DILIÇIKrK
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4- Ömer Faruk

5- Gamze
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ATAŞ

ı,

MECLİS PLAN VE BÜTCE KOMİSYON KARARI

Tarihi: 19,01.2021
ToplantıSaati: ll:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu
KONU: Bilindiği üzere devam eden Pandemi süreci nedeni ile esnafımız
Toplantı

mali aÇıdan olumsuz etkilenmiştir.Özellikle bazı esnaf guruplarına yönelik bir
takım kısıtlamalar nedeni ile bir çok yerel yönetim bu kesime yöneIik destek
Paketleri aÇıklamaktadır.Bu çerçevede ilçemizde faaliyet gösteren ve
kısıtlamalar nedeni ile iş yerleri kapanan Kahvehane kıraathane ve cafe esnafına
bir defaya mahsus olmak üzere 1.0OO TL, berber ve kuaför sa|onlarına ise 75O

TL belediye bütçesinden destek sağ|anması hususunun görüşülmesi;
Karar:0]..0L.2021, tarihi itibarı ile Vergi dairesine kayıtlı mükellef olması

ve mükerrer olmamak şartı ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınmış olması
kaYdı ile bir defaya mahsus olmak suretiyle kahvehane, kıraathane, cafeler,
internet salonları ve playstation salonları 1.000'er TL öğrenci servisIeri, okul
kantinleri ]..000'er TL berberler ve kuaförler salonları için 5OO'er TL Pandemi
sürecinde destek verilmesi tadilen oy bir|iği ile karar verilmiştir.

PLAN ve nÜıçE KOMİSYONU
ADI SOYADI
:

1-

iıızası

Gölhan ÇOŞKUN

2- Uğur

3-Kenan

DİLİÇIKrK

AVAN

\
4- Ömer Faruk

5- Gamze

KAYMAZ

ATAŞ

MECLİS PLAN VE BÜTCE KOMİSYON KARARI

Tarihi: 19.01.2021
ToplantıSaati: ll:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu
KONU: Bilindiği üzere devam eden Pandemi süreci nedeni ile esnafımız
Toplantı

mali açıdan olumsuz etkilenmiştir.Özellikle bazı esnaf guruplarına yönelik bir
takım kısıtlamalar nedeni ile bir çok yerel yönetim bu kesime yönelik destek
paketleri açıklamaktadır.Bu çerçevede ilçemizde faaliyet gösteren ve
kısıtlamalar nedeni ile iş yerleri kapanan Kahvehane kıraathane ve cafe esnafına
bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL, berber ve kuaför salonlarına ise 75O
TL belediye bütçesinden destek sağlanması hususunun görüşülmesi;

Karar:0]..0L2021, tarihi itibarı ile Vergi dairesine kayıtlı mükellef olması
ve mükerrer olmamak şartı ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınmış olması
kaydı ile bir defaya mahsus olmak suretiyle kahvehane, kıraathane, cafe|er,
internet salonları ve playstation salonları ]".000'er TL öğrenci servisleri, okul
kantinleri ]..000'er TL berberler ve kuaförler salonları için 500'er TL Pandemi
sürecinde destek verilmesi tadilen oy birliği ile karar verilmiştir.

PLAN ve nÜıçE KOMİSYONU
ADI SOYADI
:

1- Gölhan

2- Uğur

3-Kenan

ÇOŞKIJN

DiLİÇIKIK

AVAN

4- Ömer Faruk

5- Gamze

KAYMAZ

ATAŞ

IMZASI

:

l5

(,

ivıın roııisyoNu
_

HAZIRUN CETVELI

Tarihi: 19.01.2021
Toplantı Saati : İa:l[O
Toplantı Yeri : Meclis Salonu
Toplantı

KoNU

: 2464 Sayılı

Belediye

Gelirleri Kanunun 97. maddesine

istinaden Belediyemiz Asfalt Şantiyesinde üretilen Bitümlü Sıcak Karışım (BSK)
Asfalt betonu bölgemizde üretimi olmadığından sahıs ve firmaların taleplerinin
karşılanmasına yönelik ayrıntılarına yer verilen BSK fiyatlarının görüşülüp karara
bağlanması hususunun görüşülmesi;

ADlSOYAD|:

1-Hazım

OaĞ1_1

2-Muhammet ALPARSLAN

KATİLMADİ

3-yusuf ERoĞLU

4-Suat ERKAN

5-Volkan BAYRAKÇl

KAT|tMADl

MECLİS İMAR KOMİSYON KARARİ

Toplantı Tarihi :I9.01.2O2L
Toplantı Saati

:SÇ0

Toplantı Yeri

Meclis Salonu

:

KoNu: 2464 Sayılı

Belediye

Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden

Belediyemiz Asfalt Şantiyesinde üretilen Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt
betonu bölgemizde üretimi olmadığından sahıs ve firmaların taleplerinin
karşılanmasına yöneIik ayrıntılarına yer verilen BSK fiyatlarının görüşülüp karara
bağlanması hususunun görüşülmesi;
Karar: :Belediye gelirleri kanunun 97.maddesinin 2. Fıkrasının anayasa
mahkemesi kararı ile iptal edildiği belirtilmekle ilgili anayasa mahkemesi
kararının incelenmesi için toplantının bir sonraki tarihe ertelenmesine oy birliği
ile karar verilmiştir.
ADlSOYADI:
1-Hazım oaĞl-ı

2-Muhammet ALPARSLAN

I(ATıLMADı

3-yusuf rnoĞı-u

4-Suat ERKAN

5-Volkan BAYRAKÇI

KATlLftlADl

C

MECLİS İMAR KOMİSYON KARARİ

Toplantı Tarihİ :19.ot.2ozL
Toplantı Saati :l@.fu
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KoNu: 2464 Sayılı

BeIediye

Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden

Belediyemiz Asfalt Şantiyesinde üretilen Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt
betonu bölgemizde üretimi olmadığından sahıs ve firmaların taleplerinin
karşılanmasına yönelik ayrıntılarına yer verilen BSK fiyatlarının görüŞülüP karara
bağlanması hususunun görüşülmesi;
Karar: :Belediye gelirleri kanunun 97.maddesinin 2. Fıkrasının anayasa
mahkemesi kararı ile iptal edlldiği belirtilmekle ilgili anayasa mahkemesi

kararının incelenmesi için toplantının bir sonraki tarihe ertelenmesine oY birliği
ile karar verilmiştir.
ADlSOYADI:
1-Hazım DAĞLl

2-Muhammet ALPARSLAN

KATıtMAEı

3-Yusuf ERoĞLU

4-Suat ERKAN

S-Volkan BAYRAKÇl

l(AT}EftlADt

MEclis iMAR KoMisYoN KARARi

Toplantı Tarihi :19.01.2021
Toplantı Saati

:]O9

Toplantl Yeri

Meclis Salonu

:

KoNU: 2464 Sayılı

Belediye

Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden

Belediyemiz Asfalt Şantiyesinde üretilen Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt
betonu bölgemizde üretimi olmadığından sahıs ve firmaların taleplerinin
karşılanmasına yönelik ayrıntılarına yer verilen BSK fiyatlarının görüşülüp karara
bağlanması hususunun görüşülmesi;
Karar: :Belediye gelirleri kanunun 97.maddesinin 2. Fıkrasının anayasa
mahkemesi kararı ile iptal edildiği belirtilmekle ilgili anayasa mahkemesi
kararının incelenmesi için toplantlnln bir sonraki tarihe ertelenmesine oy birliği
ile karar verilmiştir.
ADl soYADl:
1-Hazım DAĞLl

KATİLMADİ
2-Muhammet ALPARSLAN

3-Yusuf ERoĞLU

4-suat ERKAN

5-VoIkan BAYRAKÇl

ıGTıtMAtlı

