
MECLiSKANUN VE KARARLAR KOMISYONU
HAZİRUN CETVELi

Toplantı Tarihi:30.1 1.2021

Toplantı Saati : 11:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU: : 7 -Anayasa Mahkemesinin 25-05.1976 Gün ve E:l976l l, K:1976128
sayılı karannda: "...Bir kurumun işleyişine gelince; sözü edilen kadrolara bağlı görev, yetki ve
Sorumluluklann ne olduğunun; krırumun amacına ulaşabilmesi için bu görev ve yetkilerin ne
suretle ve hangi yollardan yerine getirileceğinin ve birbirleriyle olan ilişkilerinin saptanması o
kurumun işleyişinin belirlenmesi demektir. Kurumun işleyişi belli görev. yetkilerin
kullanılması ve sorumluluklann yüklenilmesi yöntemidir... " şeklindedir. Kurumun;
kurumsallaşması için en temel ve esas unsur çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluk
tanımını açıkça ortaya koyan düzenlemelerdir. Birimin görev, yetki ve sorumluluklarını
bilmeyen bir birim amirinin iş ve işlemlerinde başan ve usule riayetini beklemek de mümkün
değildir, Bu nedenle kurumuzda ki l7 (onyedi) müdürlüğümüzün görev, yetki ve
sorumluluklan ekte sunulan teklifin görüşülüp karara bağlanması,
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MECLiSKANUN VE KARARLAR KOMiSYONLr
KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi:30.1 1.202l

Toplantı Saati : 11:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KARAR: Komisyon belirlenen gün ve saatte toplandı. 17 adet Müdürlüğe ait çalışma
yönetmeliği kanun tekniğine uygiın olarak hazırlanıp hazırlanmadığı daha detaylı incelenmesi

açısından bir sonraki döneminde tekar ele alınmasının uygun olacağı düşünce ve kanaatine

vanldığından Meclise bu haliyle havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.
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KONU: : '7-Anayasa Mahkemesinin 25.05.|976 Gün ve E:19761l, K:1976l28
sayılı kararında: "...Bir kurumun işleyişine gelince; sözü edilen kadrolara bağlı görev. yetki ve
Sorumlulukların ne olduğunun; kurumun amactna ulaşabilmesi için bu görev ve yetkilerin ne
suretle ve hangi yollardan yerine getirileceğinin ve birbirleriyle olan ilişkilerinin saptanmast o
kurumun işleyişinin belirlenmesi demektir. Kurumun işleyişi belli görev. yetkilerin
kullanılmasr ve sorumlulukların yiiklenilmesi yöntemidir... " şeklindedir. Kurumun;
kurumsallaşması için en temel ve esas unsur çalışan personelin görev, yetki ve sorumlu]uk
tanımını açıkça ortaya koyan düzenlemelerdir. Birimin görev, yetki ve sorumluluklaıını
bilmeyen bir birim amirinin iş ve işlemlerinde başarı ve usule riayetini beklemek de mümkün
değildir. Bu nedenle kurumuzda ki l7 (onyedi) müdürlüğümüzün görev, yetki ve
sorumlulukları ekte sunulan teklifin görüşülüp karara bağlanması,
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ToplantI Tarihi:30.11,2021

Toplantl saati: 10:00

Toplantı Yeri: Meclis Sa lonu

KONU: 3-Belediye meclisimizin 04.08.2021 tarih ve l52 sayılı kararıy[a İmar ve
Kırsal KaIkınma Tarım Orman Ve Hayvancılık Komisyonlarına havale edilen İlçenıiz
Akçalıuşağı Mahallesi sınırları içerisinde Göller Yaylası'na yönelik hazırlatılan l/l000
Ölçekli Uygulama İmar Planr teklifine ait komisyon raporunun görüşülmesi,

Ko aşkanı Komisyon yardımcısı
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MEclis ivın rorvıisyoıııu
KARAR rureıııeĞı

Toplantl Tarihi:30.11.2021

Toplantl saati: 10:00

Toplantı Yeri: Meclis Salonu

KONU: 3-Belediye meclisimizin 04.08.2021 tarih ve 152 sayılı karatıyla İmar ve
Kırsal Kalkınma Tarım Orman Ve Hayvancılık Komisyonlarına havale edilen İlçemiz
Akçahuşağı Mahallesi sınırları içerisinde Göller Yaylası'na yönelik hazrlatılan 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ait komisyon raporrınun görüşülmesi,

KARAR: Belediye meclisimizin 04.08.202I tarih ve 152 sayılı karanyla Imar ve
Kırsal Kalkınma Tarım Orman Ve Hayvancılık Komisyonlarına havale edilen İlçemiz
Akçahuşağı Mahallesi sınırları içerisinde Göller Yaylası'na yönelik hazırlatılan
t/l000 Ölçekli Uygulama İmar Planı görüşmeleri devam ettiğinden dolayı, Mecliste
yeniden görüşülebilmesi için Belediye Meclisine havalesine oy birliği ile karar
verilmiştir.
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MECLİS PLAN VE BÜTCE KOMiSYONU
HAZİRUN CETVELi

KONU: 3-Belediye meciisimizin 04.08.2021 tarih ve 152 sayılı
kararıyla İmar ve Kırsal Kalkınma Tarım Orman Ve Hayvancılık Komisyonlarına
havale edilen İlçemiz Akçalıuşağı Mahallesi sınırları içerisinde Göller Yaylası'na
yönelik hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar PIanı teklifine ait komis1,on
raporunun görüşülmesi,

Komisyon Başkanı Komisyon Başkan Yardımcısı
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Toplantı Tarihi:30.].]..2O21

Toplantı Saati:l0:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu
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MECLiS PLAN VE BÜTCE KOMiSYONU
KARAR TUTANAĞl

Toplantı Tarihi:30.11.2021

Toplantı Saati:l0:00
TopIantı Yeri : Meclis Salonu

Komisvon

KONU: 3-Belediye meclisimizin 04.08.2021 tarih ve 152 sa,vıh
kararıyla İmar ve Kırsal Kalkınma Tarım Orman Ve Hayvancılık Komisyonlarına
havale edilen İlçemiz Akçalıuşağı Mahallesi sınırlan içerisinde Göller Yaylası'na
yönelik hazırlatılan lil000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ait komisyon
raporunun görüşü[mesi,

KARAR: Belediye meclisimizin 04.08.2021 tarih ve l52 sayılı kararıyla Imar
ve Kırsal Kalkınma Tanm Orman Ve Hayvancılık Komisyonlarına havale edilen
İlçemiz Akçalıuşağı Mahallesi sınırları içerisinde Göller Yaylası'na yönelik
hazırlatılan l/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı görüşmeleri devam ettiğinden dolayı.
Mecliste yeniden görüşülebilmesi için Belediye Meclisine havalesine oy birliği ile
karar verilmiştir.
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MEclls tĞiriıvı ve xüı-rün «oıvıisyoıııu
rıeziRuııı crweı-i

Toplantı Tarihi:30.11.202J.

Toplantl saati: 11:00

Toplantl Yeri: Meclis salonu

KONU: 7-Anayasa Ma],ıkemesinin 25.05.1976 Gün ve E,:l976ll, K:1976128 sayılı
kararında: "...Bir kurumun işleyişine gelince; sözü edilen kadrolara bağlı görev, yetki ve
Sorumluluklann ne olduğunun; kurumun amacına ulaşabilmesi için bu görev ve yetkilerin ne
suretle ve hangi yollardan yerine getirileceğinin ve birbirleriyle olan ilişkilerinin saptanması o
kurlımun işleyişinin belirlenmesi demektir. Kurumun işleyişi belli görev, yetkilerin
kullanılması ve sorumlulukların yüklenilmesi yöntemidir... " şeklindedir. Kurumun;
kurumsallaşması için en temel ve esas unsur çalışan personelin görev. yetki ve sorumluluk
tanlmlnl açıkça oılaya koyan düzenlemelerdir. Birimin görev, yetki ve sorumluluklarını
bilmeyen bir birim amirinin iş ve işlemlerinde başan ve usule riayetini beklemek de mümkün
değildir. Bu nedenle kurumuzda ki 17 (onyedi) müdürlüğümüzün görev, yetki ve
sorumlulukları ekte sunulan teklifin görüşülüp karara bağlanması,
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MEcLls ıĞiriıvı ve xüı-rün xoruisyoıvu
KARAR ruraırıaĞı

Toplantl Tarihi:30.11.2021

Toplantl saati: 1].:00

Toplantı Yeri: Meclis Salonu

KONU: 7-Anayasa Mahl<emesinin 25.05.1976 Gün ve E:l976l l, K:l976128 sayılı
karannda: "...Bir kurumun işleyişine gelince; sözü edilen kadrolara bağlı görev. yetki ve
Sorumlulukların ne olduğunun; kurumun amacına ulaşabilmesi için bu görev ve yetkilerin ne
suretle ve hangi yollardan yerine getirileceğinin ve birbirleriyle olan ilişkilerinin saptanması o
kurumun işleyişinin belirlenmesi demektir. Kurumun işleyişi belli görev, yetkiIerin
kullanılması ve sorumlulukların yüklenilmesi yöntemidir... " şeklindedir. Kurumun;
kurumsallaşması için en temel ve esas unsur çalışan personelin görev, yetki ve sorumiuluk
tanımını açıkça ortaya koyan düzenlemelerdir. Birimin görev, yetki ve sorumluluklarını
bilmeyen bir birim amirinin iş ve işlemlerinde başarı ve usule riayetini beklemek de mümkün
değildir. Bu nedenle kurumuzda ki 17 (onyedi) müdürlüğümüzün görev. yetki ve
sorumluluklan ekte sunulan teklifin görüşülüp karara bağlanması,

KARAR: Komisyon belirlenen giin ve saatte toplandı.l7 adet Müdürlüğe ait çalışma
yönetmeIiği kanun tekniğine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı daha detaylı incelenınesi

açısından bir sonraki döneminde tekrar ele alınmasının uygun olacağı düşünce ve kanaatine

varıldığından Meclise bu haliyle havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.
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MEcLis ivıın xorvıisyoıı u
xnziRuııı crweı-i

Toplantl Tarihi:30. 11.2021

ToplantI saati: ].0:00

Toplantl Yeri: Meclis Salonu

KONU: 12-İlçemiz Tufanpaşa Mahallesi Orçan Hüseyin Sokağın, Hüseyin Saygılı Sokak
olarak değiştirilmesi, İmam hatip sokağın ise Orçan Hüseyin Sokak olarak değiştirilmesi,
hususunun görüşülüp karara bağlanması,
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M Eclis i ıvııR xoıvı isyoııı u
KARAR rurnııınĞı

TopıantI Tarihi:30. 11.202 1

Toplantl saati: 10:00

Toplantı Yeri: Meclis Salonu

KONU: l2-İlçemiz Tufanpaşa Mahallesi Orçan Hüseyin Sokağn, Hüseyin Saygılı Sokak
olarak değiştirilmesi, İmam hatip sokağın ise Orçan Hüseyin Sokak olarak değiştirilmesi.
hususunun görüşülüp karaıa bağlanması,
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G

UYE

utımTfgFv}ADı

üyr

KARAR: Komisyonumuzca görüşülüp olup konunun idareden geldiği şekli ile kabul

edilmiş olup Kozan Belediye Meclisine havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.
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Toplantı Tarihi:30.11.2021

Toplanfi Saati: 10:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

Şi AR Serhan GÜLTEKiN

KONU: 3-Belediye meclisimizin 04.08.202I tarih ve 152 sayılı kararıyla
İmar ve Kırsal Kalkınma Tarım Orman Ve Halwancılık Komisyonlarına havale edilen
İlçemiz Akçalıuşağı Mahallesi sınırları içerisinde Göller Yaylası'na yönelik
hazrlahlan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar P]anı teklifine ait komisyon raporunun
görüşülmesi,
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KONU: 3-Belediye meclisimizin 04.08.202l tarih ve l 52 sayılı kararıyla
İmar ve Kırsal Kalkınma Tarım Orman Ve HaJwancılık Komisyonlarına havale edilen
İlçemiz Akçalıuşağı Mahaltesi sınırları içerisinde Cöller Yaylası'na yönelik
hazırlatılan l/1000 Ölçekli Uygulama İmar PIanı teklifine ait komisyon raporunun
görüşülmesi,

KARAR: Belediye meclisimizin 04.08.202l tarih ve l52 sayı|ı kararıyla imar
ve Kırsal Kalkrnma Tarım Orman Ve Hayvancılık Komisyonlarına havale edilen
İlçemiz Akçalıuşağı Mahallesi sınrları içerisinde Göller Yaylası'na yönelik
hazırlatılan 1i 1000 Ötçekli Uygulama İmar Planı görüşmeleri devam ettiğinden dolayı.
Mecliste yeniden görüşülebilmesi için Belediye Meclisine havalesine oy birliği ile
karar verilmiştir.
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Toplantı Tarihi:30.11.202].

Toplantı Saati: 10:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu
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MEclis çEVRE sAĞLlK KoMisYoNU
HAZ|RUN CETVELİ

Toplantı Tarihi :30.IL.2O27

Toplantl saati :10:00

Toplantl Yeri : Meclis Salonu

KONU: l2-İlçemiz Tufanpaşa Mahallesi Orçan Hüseyin Sokağn, Hüseyin Saygılı Sokak
olarak değiştirilmesi, İmam hatip sokağın ise Orçan Hüseyin Sokak olarak değiştirilmesi,
hususunun görüşülüp karara bağlanması,
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MECLİS ÇEVRE SAĞLİK KOMiSYONU
KARAR TUTANAĞ|

Toplantl Tarihi :30.Il.z0?I

Toplantl saati:10:00

Toplantl Yeri : Meclis Salonu

KONU: 12-İlçemiz Tufanpaşa Mahallesi Orçan Hüseyin Sokağın, Hüseyin Saygılı Sokak
olarak değiştirilmesi, İmam hatip sokağın ise Orçan Hüseyin Sokak olarak değiştirilmcsi.
hususunun görüşülüp karara bağlanması,

KARAR: Komisyonumuzca görüşülüp olup konunun idareden geldiği şekli ile kabul

edilmiş olup Kozan Belediye Meclisine havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.
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KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞr
sosyA L H i z M ETLE R HA LK LA i ı-i ş r i ı-ı n ç ııı c E ı_ı_i ı_t R x iz rvı ş xo rvı i syo ııı u

rr,q,ziRuı cırvnri

Toplantı Tarihi: 30.1]..2021

Top|antı Saati: 10:30

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU: : 7-Anayasa Mahkemesinin 25.05.1976 Gün ve E:1976l l, K:l976128 sayılı
kararında: "...Bir kurumun işleyişine gelince; sözü edilen kadrolara bağlı görev, yetki ve
Sorumlulukların ne olduğunun; kurumun amacına ulaşabilmesi için bu görev ve yetkilerin ne
suretle ve hangi yollardan yerine getirileceğinin ve birbirleriyle olan ilişkilerinin saptanması o
kurumun işleyişinin belirlenmesi demektir. Kurumun işleyişi belli görev. ,vetkilerin
kullanllması ve sorumlulukların yüklenilmesi yöntemidir... " şeklindedir. Kurumun:
kurumsallaşması için en temel ve esas unsur çalışan personelin görev. yetki ve sorumluluk
tanımını açıkça ortaya koyan diizenlemelerdir. Birimin görev, yetki ve sorumluluklarını
bilmeyen biı birim amirinin iş ve işlemlerinde başarı ve usule riayetini beklemek de mümkün
değildir. Bu nedenle kurumuzda ki 17 (onyedi) müdiirlüğümüzün görev. yetki ve
sorumluluklan ekte sunulan teklifin görüşülüp karara bağlanması,

Komis onB Komisyon Başkan Yardımcısı
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Toplantı Tarihi: 30. ].]..2021

Toplantı Saati: 10:30
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU: : 7-Anayasa Mahkemesinin 25.05.|976 Gün ve E:19761 l, K:1 976l28 sayıIı
kararında: "...Bir kurumun işleyişine gelince; sözü edilen kadrolara bağlı görev, yetki ve
Sorumlulukların ne olduğunun; kurumun amacına ulaşabilmesi için bu görev ve yetkilerin nı:

suret[e ve hangi yollardan yerine getirileceğinin ve birbirleriyle olan ilişkilerinin saptanmasI o
kurumun işleyişinin belirlenmesi demektir. Kurumun işleyişi belli görev, yetkilerin
kullanılması ve sorumluluklann yüklenilmesi yöntemidir... " şeklindedir. Kurumun;
kurumsallaşması için en temel ve esas unsur çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluk
tanımını açıkça ortaya koyan düzenlemelerdir. Birimin görev. yetki ve sorumluluklarını
bilmeyen bir birim amirinin iş ve işlemlerinde başarı ve usule riayetini beklemek de mümkün
değildir. Bu nedenle kurumuzda ki l7 (onyedi) müdürlüğümüzün görev, yetki ve
sorumlulukIan ekte sunulan teklilın görüşülüp karara bağlanması

KARAR: Komisyon belirlenen gün ve saatte toplandı.17 adet Müdürlüğe ait

çalışma yönetmeliği kanun tekniğine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı dalıa
detaylı incelenmesi açısından bir sonraki döneminde tekar ele alınmasının uygun
olacağı düşünce ve kanaatine varıldığından Meclise bu haliyle havalesine oy birliği ile
karar verilmiştir

Komisy nB Komisyon Başkan Yardımcısı
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KOZAN BELEDiYE BAŞKANLIĞI
sosYAL HizMETLER HALKLA iıişxiı-en ENGELLiLER HizMET KoMisYoNU

KARAR TUTANAĞI
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