
KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
sosyAt HlzMETIER HALKIA iı-işxiı-ın gıtcrııiı-eR rıizıvırr roıvıisyoıııu

KARAR İUİİİİİİĞİ

KoNU:Belediye meclisimizin 05.01.2022 tarih ve 19 sayılı kararıyla İmar, Eğitim Kültür ve

Spor ve Sosyal Hiz. Halkla İlişkiler Engelliler Hizmet komisyonlarına havale edilen Ilçemiz

Hamam sokağın isminin Barış MANçO sokak olarak değiştirilmesi teklifine görüşülmesi;

KARARı Belediye meclisimizin 05.0|.2022 tarih ve 19 sayılı karanyla imar, Eğitim KüItür

ve Spor ve Sosyal Hiz. Halkla İlişkiler Engelliler Hizmet komisyonlarına havale edilen

ilçemiz Hamam sokağın isminin Barış MANÇo Sokak olarak değiştirilmesi hususu

görüşülmüş olup İlçemiz Hamam sokağın isminin Banş MANÇO Sokak olarak

değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiş ve Belediye meclisine havale edilmiştir.

Toplantı Tarihi: 1 0.02.2022

Toplantı Saati; l0:30
Toplantı Yeri : Meclis Salonu
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MEctls gĞirirvı vı rüı-rün rorvıisvoıuu
xaRıR rurıııınĞı

Toplant| Tarihi:10.02.2022

Toplantı saati: 10:30

Toplantı Yeri: Meclis Salonu

KOlıtU:Belediye meclisimizin 05.01.2022 tarih ve 19 sayılı karanyla İmar, Eğitim Kültiir ve
Spor ve Sosyal Hiz. Halkla İlişkiler Engelliler Hizmet komisyonlanna havale edilen İlçemiz
Hamam sokağın isminin Barış MANÇO Sokak olaıak değiştirilmesi teklifine görüşülmesi;

KARARı Belediye meclisimizin 05.01.2022 tarih ve l9 sayılı kararıyla İmar, Eğitim Külttir
ve Spor ve Sosyal Hiz. Halkla İlişkiler Engelliler Hizmet komisyonlanna havale edilen
İlçemiz Hamam sokağn isminin Banş MANÇO Sokak olarak değiştirilmesi hususu
görüşülmüş olup İlçemiz Hamam sokağın isminin Banş MANÇO Sokak olarak
değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiş ve Belediye meclisine havale edilmiştir.
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Toplantl Tarihi: 10.02.2022

Toplantl saatİ: 10:30

Toplantl Yeri: Meclis Salonu

Ko]ıIU : Belediye meclisimizin 05.0|.2022 tarih ve l9 sayılı karanyla İmar. Eğitim Kültüf ve

Spor ve sosyaİ Hiz. Halkla İlişkiler Engelliter Hizmet komisyonlanna havale edilen llçemiz

H'amam soka!ın isminin Barış MANÇO Sokak olarak değiştirilmesi teklifıne görüşülmesi

KARAR: Belediye meclisimizin 05.0|.2022 tarih ve 19 sayılı karanyla jmar, Eğitim Kültür

ve spor ve sosyal Hiz. Halkla ilişkiler Engelliler Hizmet komisyonlarına havale 
_ 

edilen

İıç".i, Hu.u. sokağın isminin Banş MANÇO Sokak olarak değiştirilmesi hususu

g6.iiştil.tiş olup İlçJmiz Hamam sokağın isminin Banş MANÇO Sokak olarak

İegi jtirilmesine oy tiriigi ile kaıar verilmiş ve Belediye meclisine havale edilmiştir.
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\ll,](,l,is K,\\t \ \,|,] K.\lt,\ltl. \ıt K()\liS\,()\[]
KARAR TUTANAĞl

Toplantı l'arihi: l 6.02.2022

'l'tıplınıı Saati : l0:30

1'ııplıntı Yeri : Mçclis Saltıntı

K()Nt]: 16-İlçcnıiz Şcvkil,ı. \4ahallç,sindc buluııaır 8l4 ada 8 ııolı.ı arsa yasıllı 320.00 nı'1,iiz
ölçiinılii taşııınıazın 258/320(258.00 ııı') hissesi Osnıan oğlu l6249l9570-{ 'l'(' Nuıııarılı
t}ayranı Ali ÖZARSLAN adına:621320(62.00 m') hissesi ise Kozan Belediyesi adına kayıtlı

olı,ıp: söz kt,ıııusu taşııın-ıazdaki 62.00 n-ı2 Kozan Bclcdil,c hissesinin 5393 sayılı BeIcdiye

Kıııüın ııı,ırııı ][lıc nıadclcsinc ıe jl()..l Sırılı İnıaı, Kınııntııı l7.Maddesi ,i.[}eııcli uyaı'ıııca

Ktızın l]clcr]ircsi llisscsiııiıı ıışınnıızclııki diğcı,hisscdaı olxn ()sn]i]n oğlu l(ı2.19l9570-1 
'|'('

\ıııııaı,ıIı l}ıl rııı z\li ()ZnllSL,rN'a satış işlenıiı-ıiıı 1,apılıııası ıcklill.

K,\ll,\Rı ilçcnıiz Şcıkilc Nl alıallcsiı-ıdc buluııaıı 8|,l ıcla [i ıııılu arsa i,asıllı 320.0() nır 1'tiz

iilçiinılii 1ışınn)azııı 258i]2()(]_Stj.00 ıırr) hisscsi ()sıı,ııııı oğlıı l6249l9570-1 'l-(] Ntınraıalı

l]arranı,\li ÖZAttSt.,,\N adına ı621320(62.()0 nır) hissesi isc Kozan I}clcdiyesi adııra kalıılı
tılııp: söz ktıı-ııısıı taşııııııazdaki 62.00 ııı] Kozan Belcdiyt' hissesinin 5393 sayıIı [}c'lediyc

Karıuı-ıı.ıııtııı l8/c nıaddesine rt, jl9{ Sayılı İmar Kanunun l7.Maddcsi 3.Bendi uyarıııca

Kozan l3clediyesi Hissesinin taşınn-ıazdaki diğer hissedar cılan Osııran OğlU l6249l95704'l'C

Ntınıaralı Bal,ranl Ali ÖznRsı_aN'a satış işlenıinin yapılnıası tckliti gtiriişiilmiiş olup

kiııııisı,oıırııııı.ızcı satışıııiı iıv birliği kırar vcrilı-ı-ıiş ıc l}elı'dilc Nlı_'clisinc havılc cililnıiŞtir.

Koın is,ı on ış Kıımisı cın }iaş ka n Yardııncısı
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\l }_(, ı.İ S P ı..\\ \, ı] l}i"t,(,ı.] K()}t i S\,()l\ t

KARAıt l,ı. T^NAĞı

'l ııplınıı'l'ırihi: i6.02.2022

|'ııplını ı Sıııi : l():_1()
'l ıılılınlı \ cri : \]çclis Sıltııııı

K()Nt|: l6-İtçcn-ıiz Şcı,kil,c Mahallcsindc hulunan 81.1 acla tl ı-ırılu arsa vasıt]ı 32(J.()0 nı: liiz
iilçiinılti tışınnıazın 258/]20(258.00 nı]) hisscsi ()snıaıı oğlu l6249l95701 'l'(' Nrıı-ııaıalı
ljırı,ıiııı,\li ()Z,rllSl.,lN ai]ına: (ı2i ] ]()((ı2.(X) nı])hisscsi isç Kozan l}clcdil,esi adıı-ıı kı1 ıtlı
ıılıılı: siiz ktııııısıı tışııııııızdaki 62.(.)() ııı' Ktıziıı,ı I}clctlil,c hisscsiniıı 5i93 sl1 llı l}clÇı,|ilc
Kiıııtııııııııııı llJ c ııııtldcsiııc \c .lI9-{ Siı1 ılı İııııı Kaııııııtııı ]7.N4addesi .i.I}ı'ntii tılarınca
Kıı.,ı,ııı l}c]eç]iıcsi Ilisscsinin ıaşıırnıazdıki diğcr hissedar olaır ()sııran tığIu l62.{()l()570,1 l'('
Nıınıaı,ılı l}ı,ıl ranı Ali ÖZRRSl.RX'a satış işleminin yapılnıası ıe klili.

K,\R,\ll: İlçcnıiz Ş.,rkilc Mahallcsindc bulunan lll-| ada [l nolıı arsa vasıllı _-i2().(X) nı] ıiiz
iilçiiııılıi tiışııııı,ııı7ın 2_ilt'.l2()(25[l.()() nır) hisscsi ()snıın oğlıı l6]-+9l9_57()-l '|'(' \tııııariılı
l}iıı ı,ıııı ,\li ()l,,ı tl S ü ,rr},i atlıııı : 6] j]0(6].0() ın') hisscsi isc Kozın [}clcdiı csi ıdını kıır ıllı
ıılrıl-ı: s(iz ktıııııstı üışı ı,ııırıızdak i 62.00 ııı: Kozaıı I}clcdil,c hissçsiniıı 5393 sal'ılı l]clcdirc
Krıı)tııııııııııı lll'c nıutldcsiııc vc Jl9-1 Su1 ılı İınır Kaıııııııııı l7.Maddı'si .3.[}cı-ıdi tılarınca

Ktıziııı l}clcdilcsi llisscsinin ıaşınn-ıazclaki ı,liğcr hissedar olaıı ()sııraır oğlu l624t)l9570,{'l('

Nıınııı,aIı l]ırıanı z\li ÖZnRS1-AN'a sutış işlcılıinin 1apılnıası tcklili görliştilnlliş oltıp

koıııisıtınrıı,ıııızca sııtışıı,ıu ov biıliği kaı,iıı,rcrilıniş ıc l}clcdil'c ]Vlcclising lıar'ıle cdilnıiştiı.

K ıı nı iıı ıın l}ıl k İll Kıınr isr ıın Bışkan \'ırt|ııııcısı
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\lt]Cı.is iıı,rıı xtırıis\ ()\t]
K.\ ltı\lt'|'t ;'l':\ |,l ıĞ l

Toplantl Tarihi:16.02.2022

Toplantl saati: 10:30

Toplantl Yeri: Meclis 5alonu

KoNu: l6_ilçcnıiz Şevkiyc Mahallcsiııde bulunan 8l4 ada 8 nolu arsa vasıt)ı 320.00 m, yiiz
(ilçünılii taşııinıtızın 25gzj20(258.00 nı') hisscsi ()sman oğlu |6249|95'704 ']'(' Numaralı

l]aıranı,rlİÖZ^ül,sı_AN ıdına: (ı2l3]0(6].00 n-ı') hisscsi isc K<,ızan Bı,ledil'csi adıııa kal'ıtlı

tılıİp: siiz ktıııtıstı tıışııııııızdak i (,ı],(X) ı,ır' Kozaı-ı l}clcdilc hissesiniıı 5-i93 salılı |}'"lcdil'c

Kaııuııunun l[l/c nıaddcsiı,ıc vc j l94 Sal ılı İıırar Kaııuı-ıtıı-ı l7,Maddcsİ 3.l}cntlİ rıl'aııııcı
Kozan l}clcdilcsi llissesinin taşııınıazdaki diğer hissedar olan ()sıııan oğlu l(ı249l95704'|'('

Nun,ıaralı l}al;ranı Ali ÖZ,,rRSLnN'a satış işleıninin yapılnıası teklili,

Kıınıisr ıı ıı lJı \ ltil ll l hıııııisr ıııı ır \ ı rd ıırrcısı
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K,\R,\lt: llçcı.ııiı ŞcıLilc \1ılııllcsindc bıılılııaıı tJl-| ıtlı tl ıltılu ırsa rısıllı 32().()() nı: liiz

iilçiiılılı1 ılışınnliızın ]5ti:]]()(]5ll.(X) tlı]) hisscsi ()snıın oğlu I6],l9l9_)7()_l 
-|,(, |\unııııll

l}arranı,,\li Özıırsı.ıı ıdına:6]1.]20(62.00 nı:) hissçsi isc Kozan [Jelcdivcsi adıııı karıtlı

olı.ılı: s(iz koıııısı.ı ıaşı ıııı.ıazdaki 62.00 m, Kozan I}cledil,c hisscsinin 5393 sal ılı l]cledii c

Kaırrıırıınrııı l8/c nıadd,.,sinc vc ] l9,{ Sayılı İınar Kaııunun l7.Maddcsi 3,Benı,li uyarıııca

Kozan lJeletiilcsi IIissesinin taşınnıazt,laki digcr hissedar olan ()sıııaır oğlu l6249|9570,1 
'|'('

\rıllırıralı l}ılıını .,\li ()z.ıİİsı_ıN'u satış işlenliniıl rapılıılası tcklili görüşülmİiş o|up

koıııisr iınıııııı,ızeı si;ıtışıılı ııı, birliği kaı,ar reı,ilnıiş ıc l}clı.,diy-c Mcclisinc havalc cdilnıişıir,

l.
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MECLİS PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
KARAR TUTANAĞ|

Toplantt T aihiz22.02.2022

Toplantı §ıati: 10.30

Toplıntt Yeri : Meclis Salonu

KoNU: Belediyemiz Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan Tenis Kortu fiyat tarifesinin

belirlenmesi teklifınin görüşülüp karara bağlanması;

KARAR: Belediyemi bünyesinde bulunan Tenis Kortu fiyat tarifesinin belirlenmesi teklifinin

görüşülmüş olup KDV dahil olmak ii.zere Gündiiz 08:00- 17:00 Saatlik ücret 20 tl Akşam

ğuutilı. ız,oo-zj:00 ücret 30 tl teklif edilmiş olup oy çokluğu ile kabul edilmiş ve belediye

meclisine havale edilmiştir.
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KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
sosyAt HlzMETLER HALKIA iı-işriı-ın gıııe ıı-ı-ilrR xizrvıır roıvıisyoıııu

KARAR rurııııaĞı

Toplınh T arihi| 22.oz.2o22

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU: Belediyemiz Gençlik Merkezi biinyesinde bulunan Tenis Kornı fıyat tarifesinin
belirlenmesi teklifinin görüşülüp karara bağlanması;

KARARı Belediyemi bünyesinde bulunan Tenis Kortu fiyat tarifesinin belirlenmesi teklifinin
görüşülmüş olup KDV dahil olmak üzere Gündüz 08:00-17:00 Saatlik ücret 20 tl Akşam
Saatlik 17:00-23:00 ücret 30 tl teklif edilmiş olup oy çokluğu ile kabul edilmiş ve belediye
meclisine havale edilmiştir.
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MEcLis EĞiTiM VE KüLTüR KoMisYoNu
KARAR TUTANAĞl

Toplantl Yeri: Meclis Salonu

KoNU:l3_ I}eIediye n-ıeclisinıizin 05.0|.2022 tarih vc 2l sayllı kararı1,1ı inıar r,.,

tjğiti]n ktittiiı. r,c spor krrıııisl,tııılarıııa havaIe cdilen [lorzrını Yaylasının çıkıŞındaki

şırlıgın çeşn]csinc. Şei,kct (jt]DiK isnıinin Verilıııesi tckliflne ait konlis1,on raporunun

gairilşillnlcsi

KARAR: f}clcdil,c ıııeclisiıııiziı,ı 05.01.2022 ıarih ve 2l sayılı kararıyla İnıaı'vc liğiıinı kiiltiir ıc
spor koı-ıı isyoıİları na lıavalc e<lilcn I lorzuııı YayIasıııın çıkışındaki şırlağan çcşnıesine Şcvket
tiıııiK irııinin verilmesi tekliti göriişülnıiiş olup Kozan Belcdiyc- Meclisinin yctki alanlndiın

o lııaı_lığınllan ıeklilin rcddine o1 birliği ilc karar Vcrilmiş \e l}elediye MccIisiııc haiale,

eililnıişıiı-.

Topla ntü Ta rihi:2 3.01 202 2

Toplantl saati: 10:00

Ko uı isı un llaşka
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Nl ı.](,ı.iS i y ııı xtıvı isy()Nl_ı
KARAR rurRrıınĞı

Toplantl Tarihi:2 3,02.202 2

Toplantı saati: :[0:00

Toplant| Yeri: Meclis salonu

KONU: ll- I]clcd iı c nıeclisimizin 05.01.2022 tarih ve 2l sayılı kararıyla İnıar vı" I:ğitinı
YayIasının çıkışındakı şı rIağan

isı tııı raporrıntııı g(iriişiilnıcsi :

külriir ıe spcır konıisl onlarııra haı,alc cdilcn llcırzum

çcşnıcsinc Şcı,kı,ı Cl:I)İK isnıiııiıı r,crilnıcsi tcklitjnc ait konı

KARAR: t}clcdilc ıııcclisinıizin 05.01.2022 taı,ih ve 2l sayılı kararı1,1a inıar rc [,ğitin,ı kiiltiir ıe

spo, kon]isvo,]ları na halale edilcn Ilorzum yaylasının çlkışlndaki şırlağan çcşnıcsine Şerkcı

dg»ir;rniinin verilmesi teklifi görüşülmüş olup Kozan Be|ediyc Meclisinin ),etki alanındın

olnıadıglndan teklifln reddinc uy uirııgi iIc karar verilnıiş r,c I}clcdile Mcclisine haralc

cJilnıisıiı

Kıınris,ı on llaşkı n ı
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ToplantI Tarihi:10.02.2022

Toplantl saatİ: 10:30

Toplantl Yeri: Meclis Salonu

Koıru : Belediye meclisimizin 05.01.2022 tarih ve l9 sayılı kararıyla İmar, Eğitim Kültür ve

ş* ," Sosyaİ Hiz. Halkla ilişkiler Engetliler Hizmet komisyonlarına havale edileı İlçemiz

H'amam sokagın isminin Banş MANçO sokak olarak değiştirilmesi teklifine görüşülmesi

KARAR: Belediye meclisimizin 05.01.2022 tarih ve 19 sayıh karanyla İmaı, Eğitim Kültür

ve Spor ve Soİyal Hiz. Halkla ilişkiler Engelliler Hizmet komisyonlarına havale edilen

ilçemiz Hamam sokağın isminin Banş MANÇo Sokak olarak değiştirilmesi hususu

g6oşuı.tış olup İlçerniz Hamam sokağın isminin Banş MANço Sokak olarak

degiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiş ve Belediye meclisine havale edilmiştir.
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MECLİS ÇEVRE SAĞtlK KOMİSYONU
KARAR TUTANAĞ|

Toptanh Tarihi: 22.02.2022

Toplantı Saati: 10.30

Toplanh Yeri: Meclis Salonu

KoNU: Belediyemiz Gençlik Merkezi biinyesinde bulunan Tenis Kornı fiyat tarifesinin

belirlenmesi teklifinin görüşülüp karara bağlanması;

KARAR: Belediyemiz biinyesinde bulunan Tenİs Kortu fiyat tarİfesinİn belirlenmesi

teklifinin görüşülmüş olup KDV dahil olmak üzere Gündüz 08:00-17:00 Saatlik ücret 20 tl

akşam Saaıit 17:00-23:00 ücret 30 tl teklif edilmiş olup oy çoklugu ile kabul edilmiş ve

belediye meclisine havale edilmiştir.
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M ı]CL.i S i rurııı xoır iSyoNU
KARAR ruraııınĞl

Ioplantl Tarihi:23 .o2.zo22

ToplantI saati: 10:00

Toplantı Yeri: MecIis Sa lonu

KoNU: l3_ İ}clctJiyc n-ıeclisiıı,ı izin 05.01.2022 tarih vc 2| sayılı kararıyla inıar vc liğiıiın

iıı,,ii, n. spor ko.ııisyonlarına havalc edilen llorzuıı yaylasının çıkışındaki. şırlağan

ç..,r"ı.ri". Ş"|vı,.et cı:oir isminin verilmesi teklifine ait komisyon raporunun görtişiilnıcsi:

KARAR: I}e lcilil ı. ı-ııec lisin-ı izin 05.0l .2022 talih ve 2l sal,ı|ı kararı1 la imar ve Eğitinı kültiir vc

sptır ktını isı oırlııı.ı ııiı lııırale cciilcn lltıı,zııııı Yaı,lasıııın çıkışındaki şırlağan ÇcŞnıı"'sinc Şeıkcı
tİı,ıliK i.,ı.,inin ıcıilıırcsi teklili g(iriişiilıniiş oltıp Kozan Bcledil,c Ntcclisiniıı 1ctki. a lıııı ndaıı

tı lıırıt|ığınilan tckliljn rcddinc nl t,iiıigi iic karar,crilnıiş re Belı_,dilc Meclisinc huıalc

cdilnıiştir.
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