MEcLis KlRSAL KALK|NMA TAR|M oRMAN VE HAYVANCILlK KoMisYoNu
HAZURiN CETVELİ

Toplantl Tarihi: 25.03.?0?L
Toplantl saati:15:00
Toplantl Yeri: Meclis

Sa lo

nu

Kozan İlçe Merkez Mahallerinde bulunan dükkan, iş yerlerinin,
mağaza vb, taşınmazların sundurmalarının durumları
KoNu:

ADl soYADl:
1.-Emral YÜcE L

2-Şinasi TUTAR
3.

Uğur DiLiçlKlK

4 ömer Faruk KAYMAZ
5-Kcna n AVAN

}e.
irvızesı:

MEclis KlRSAL KALK|NMA TAR|M oRMAN VE HAYVANclLlK

K

KARAR TUTANAĞl

Toplantl Tarihi : 25.03.2021,
Toplantl saati:15:00
Toplant| Yeri: Meclis sa|onu

Kozan ilçe Merkez Mahallerinde bulunan dükkan, iş yerlerinin,
mağaza vb. taşınmazların sundurmalarının durumları
KoNu:

kARAR:komisyonumuza havale edilen iş bu gündem maddesi araştırılıp
gcrcği görüştildü.

l}una göre.

iş bu gündem ınaddesi bir değişiklik veya yenilik

tektifi

olınal.ıp mcvcut sundurmaların durumu yasa yönetmeliklerle belirlenmiş
olcluğu. Belediye meclisini yürürlükteki yasa ve yönetmelikteki düzenlemelere

aykırı bir karar almasının söz konusu olmadığı,bu nedenle meclis tarafından bir
iş bulunınadığından gündemin idareye iadesine oy birliği ile karar verilmiştir.

ADl 50 YAD|:
1-EmralYÜcEL
2-Şinasl TUTAR

3-Uğur DitiçlKlK

4-Ömer |aruk KAYMAZ
5-

Kenan AVAN

L

KOZAN l]t]LEDİYl] BAŞKANLIĞI
sosyAL HizMETLER HALKLA iı-iş«iı-ın rıııcıı_ı_iı_e R xizvırr «orvıisyoıııu
IlAZtjRiN* CIıTVELi

l'oplanıı'ı'arihi: 25.03.202|
'|'ııplantı Sırati:

T'oplınıı \'tı,i

K()Nl.j:

:

l5.00
Meclis salonu

l-Kozan

İlçe

Merkez Mahallerinde bulunan dükkan,

iş yerlerinin,

mağaza vb.

taşlnmazla rln sund urma larının görüşülmesi;

,\l)l

l

S()Y.\D|

- Salih

Al.'l'Iı*'l'AŞ

]-(iA\,{/.tj

.l-SaI'ltt

^l

AŞ

SARl('A

J- liasan Sabri lıRDtiM

5- ]\,lı.ıstal'a

St]R'lt]LLİ

:

IMZASI

i

KOZAN BELEDiYE BAŞKANLIĞI

sosyAl HizMETLER HALKLA iı-işxiı-rn rrııGıı-ı_iı-rR Hizıvıer rorvıisyoıııu
x-q.RAR

'l'ııplantı '[arihi:
Toplanh Saati:
'1-oplantı Ye

K()Ntj;
taşlnmaZla

ri

:

25.03.202|
15.00
Meclis Salonu

l-Kozan

rln sundu

ıuıaNaĞı

İlçe

Merkez Mahallerinde bulunan dükkan, iş yerlerinin, mağaza

vb.

rma la rının görüşülmesi;

KARAR:Komisyonumuza havale edilen iş bu gündem maddesi araştırılıp
gereği görüşüldü.

Buna göre iş bu gündem maddesi bir değişiklik veya yenilik teklifi
olmayıp mevcut sundurmaların durumu yasa yönetmelik]erle belirlenmiş

olduğu, Belediye meclisini yürürlükteki yasa ve yönetmelikteki düzenlemelere
aykırı bir karar almasının söz konusu olmadığı,bu nedenle meclis tarafından bir
iş bulunınadığından gündemin idareye iadesine oy birliği ile karar verilmiştir.

ADl soYADl

IMZASI

l- Salih AL'IINTAŞ

2-GAMZE ATAŞ

3-SatTet

SARICA

4- Hasan Sabri F]RDEM

5- Mustaia

SERTELLI
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\,t. KAIL\Rl.,\lt KoMİSYoNt]
İ|AZt 1|tiN C1.1,\,El.i

'l'oplantı'l'arihi: 25.03.202
'|'oplanlıSaati: l5.00
'|'oplantı

\'eri :

l

MccIis Salonu

KoNt] : Kozan İlçe Merkez Mahallerinde bulunan dükkan, iş yerlerinin,
mağaza vb. taşınmazların sundurma|arının durum|arı
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..

l-ı\hıııçt Ç^NKAYA

,l_

\ltıtıııl.ı Sııııcr ['Z(]N

5-

\lıısıiıliı Slıt{

ll11.I-I

zi,.,.

Mı.]Cl.İS KANUN VE KARARLAR KOMİSYONU
KARAR TUTANAGl

l'ııplantı'tarihi:
Toplantı
Ttıplanlı

]5.()3.2()2 l

Saati: l5.00
Yeri : Meclis

Salonrı

KoN(I : Kozan ilçe Merkez Mahallerinde bulunan dükkan, iş yerlerinin,
mağaza vb. taştnmazların sundurmalarının durumları

kARAR:komisyonumuza havale edilen iş bu gündem maddesi araştlrlltp

-

geru,ği
," göıtiştl ldti.

üuna,görc iş bu gündem maddesi bir değişiklik veya yenilik teklifi
olnıayıp n.,.i.,.,, sundurmaların durumu yasa yönetmeliklerle belirlenmiş
nlorğr. I}t le.diy,e ıırecl isini yürürlükteki yasa ve yönetmelikteki düzenlemelere
nedenle meclis tarafından bir
u1 k,i, bir kaı.aı] alnıasıııın söz konusu olmadığı,bu
verilmiştir.
iş bulunııadıgından gündemin idareye iadesine oy birliği ile karar

.\l)l
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l- Abdullah AVCI
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MEclis i ıvııR

xoıvı isyoıııu
HAZURiN CETVELi

Toplantı Tarihi : 25.03.2027
Toplantl saati: 15:00
Toplantl Yeri: Meclis

5a

lonu

KoNlJ: Kozan İlçe Merkez

Mahallerinde bulunan dükkan, iş yerlerinin,

mağaza vb. taşınmazların 5undurmalarının durumları

ADl SOYADl:

lMzA5l:

l-Hallm DAĞLl

2 Muhaınmet ALPARSLAN

3 Yo5ut

{

ltoct.U

4 sUat ERKAN

5 Volkan BAYRAKÇl

t(ATı

l
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t(ATıLınADl

MEclis i MAR KoMi YoNU
KARAR TUTANAĞİ
Toplant| Tarihi: 25.o3.zozL

Toplantl saati: 15:00
Toplantl Yeri: Meclis salonu

K)NıJ: Kozan ilçe Merkez Mahallerinde bulunan dükkan, iş yerlerinin,
mağaza vb. taşınmazların sundurmalarının durumları

kARAR:komisyonumuza havale edilen iş bu gündem maddesi araştırılıp

t

gt,rcği
* görtişiildü,

ğrnu göre iş bu gündem maddesi bir değişiklik veya yenilik .teklifi
olnrayıp nl..-u.rt sundurmaların durumu yasa yönetmeliklerle belirlenmiş

nıauğu, Belediye meclisini yürürlükteki yasa ve yönetmelikteki düzenlemelere
ayk,i bir karai almasının söz konusu olmadığı,bu nedenle meclis taraflndan bir
verilmiştir.
iş bulunmadıgından gündemin idareye iadesine oy birliği ile karar

ADl

AD|:

1-Hazlm DAĞLl

2-Muhammet ALPARSLAN

KATlLMADl

3-Yusuf ERoĞLU

<^4
4 suat ERKAN

5-Volkan BAYRAKÇl

" IGTıLt{lADl

MEclis rĞiriıvı «üı-rü VE spoR rovıisyoıııu
HAzURiN CETVELi

Toplantı Tarihi :25,o3.2o2L
Toplantl saati :15:00
Toplantl Yeri : Meclis salonu

KoNu: Kozan llçe Merkez Mahallerinde bulunan dükkan,

iş yerlerinin,

mağaza vb. taşınmazların sundurmalarının durumları

ADl soYADl:
1,Arif YÜcE ti
2-Adem ATAŞ
3

Ali B^YSAt

4

M

t]haınm.t At PASIAN

5 Süleyma n ŞENoĞUL

Dı

MEclis EĞiTiM KÜLTüR VE sPoR KoMisYoNU
KARAR TUTANAĞl

Toplantl Tarihi :25.03.2027
Toplantl saati :15:00
Toplant| Yeri

:

Meclis Salonu

KoNu: Kozan ilçe Merkez

Mahallerinde bulunan dükkan, iş yerlerinin,

mağaza vb. taşınmazların sundurmalarının durumları

kARAR:komisyonumrıza havale edilen iş bu gündem maddesi araştırllıp
gcrcği
- '- göri,lşi.ildti.

I]una gört iş bu gündem maddesi bir değişiklik veya yenilik .teklifi
tılıııal,ıp ,.,-,.i,.r, sunduımaların durumu yasa yönetmeliklerle belirlenmiş
oıorğiı, Bclediye nıeclisini yürürlükteki yasa ve yönetmelikteki düzenlemelere
al,kıi bi, karai almasının söZ konusu olmadığl,bu nedenle meclis tarallndan bir
işbulunnıadıgındangündeminidareyeiadesineoybirliğiilekararverilmiştir.

ADl

YADl:

1-Arif YÜcELi
2-Adem ATAŞ

3_Ali BAYSAL
4-Muhammet ALPAsLAN
5-Süleyman ŞENoĞUL

KATl

ARı

