
Toplantl Tarihi:24.03.2022

Toplantl saati: 10:30

Toplantl Yeri: Meclis Salonu
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MEcLis irvııR xorvıisvoııu
KARAR TUTANAGl

Toplantı Tarihi:2 1,03,2022

Topiantı saati| 't 0:30
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MEcLıs i ıvıın «orvıisvor,ı u

KARAR ıuıRrınĞı

TopIantı Tarihi:14.03,2022

Toplantl saati: 10:30

Toplantı Yeril Meclis 5a lonu

KoNU:()-NltilkiücıiKozanl}cleclilcsiadınakayıtlıilçemizYarınxığluMahallesi-.l3S,\ı]ı]
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M Eclis i ıvıan rorvı isyoııı u
KARAR ıuraıvnĞı

Toplantl Tarihi:07,03.2022

Toplantl saati: 10.30

Toplantl Yeri: Mecli5 salonu
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MEclis EĞiTiM VE KüLTüR KoMisYoNu
KARAR TUTANAĞl

Toplantl Tarihi:07.03.2022

Toplantl saati: 10:30

Toplantı Yeri: M cclis Salonu

K()Nt]: -Kcızan t}clcdiic Meclisinin 01.02.2022 tarih vc 2022-.]5 sayılı kararı ile llçcnıiz
Şcıkilc - Vırsıklıı - ('anıklı - Aslanpaşı - 'I'iirkcli - l)ağlar - 'l'ulaııpaşa - llacıuşııüı
\lıhal]clcı,iııdc ]-1()] sıı ılı Kat,lastrtı Kaııtınııntııı l-ıiikün]lcıincc 1,apılacık tılan kaı.lasıı,o

çalışınalarında kaı,lıslı,o ckihindc giiı,ci, rıpıbilccck t-ıilirkişilcı scçiIıniş <ılııp lIacııışiıııı
\l;ılılı]lcsiııJe ,\li Kl.Kl.iK()i;l t. Aril' Dt lt^N. isnıail q'^K1\l,\K. Arslanplışiı
\lıılıal]csindç Ozan }]A[lSAK. 'l'utanpaşa Malıallesindc Mclrıırct ()Kt-]I)t]C'|.] isiııIi
\ iııiıı,]ıliışlıürııı biliıkişilik şıı,tlarına haiz olıııadığı anlaşı ld ı ğından^ llacııışiığı \1tıhıllcsiııdc 

"]iıiç1 iı,,lı.,ı. ,\rslıııılıaşı \.1ahıllcsinilc l (bir) adcı.'|'uliınpaşa lV{ahallcsiııclc l 1tıiı) adcı olnıak
tizçrc ıtlı tcçen r ııaııdışltırı ıı vcı,iııc 1cni biliıkişilcıin scçilcıck. scçiIen bilirkişilcıc ııiı
listcnin ı," nııIiıs ciiıdın liıtt,ıkııpileıiniıı g(intlcıilnıcsine ıit tckljlln g()riiştilıııcsi lııısıısıı:

KAItAlt: t}ilirkişi lıciirlcnııcsi ile ilgili ıck lil' göri,işiilnıiiş olup tcspit cdilcn biliıkişil,.,r karır
1tıtunağı ckindc suııulıı,ıı"ış tılup o1,, birliği ile kabul edilnıiş ı,e Belediıc Mcclisiı-ıc haralc
cdilnıiştir.
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MEcLis eĞirirvı vr xülrün xorvıisyoıvu
KARAR rurnııınĞı

Toplantı Tarihi]2 5.03.202 2

Toplantl saati: 11:00

Toplantl Yeri; Mecli5 5alonu

K()\iı': -7-539] Sa1 ıIı [}tlcdilc karıunu.5326 Salılı Kabahatlcr Kıııtıııtı. Ott Şubat
]()()lJ l ıı,il] ı c ](ı7tJ ] Sı1 ılı Il ı.,sııı i ( jızı.teı.lc ı a1 ı nı lanaıı _5 728 Saı ı lı '['e nıc l ('czıı Kıııııırları ı'ıa

[ 1ııııı ,,\ıııı,ıe ıl lıı. çcşiıli Kıııuıilardı i,e digcı, bazı lıanunlarda dcğişiklik 1'apılnıısına clair

lınıııı ilc l6()8 Sı1 ılı [Jıııtııu |}clcdil-e ]Vlütcallik Ahkanıı Cezaile llakkında l(ı Nisan ]j.l0
ıaı,il-ı ıc .1tl6 ııı.ıııııralı kııııtııırın bazı ııaddelerinin nıuadil kaııun işlcri açnıa ıc çalışnıa
rıılısıl lı rı ı-ııı ilişkin 1,önctııclik vc BcIcdiyc Zahıta Y(iı-ıclmc|iği ilc l}clcdivcleı ile' ilgili diğcr

ı,ııc\ ı!ıiıl lıiikiinılcrinc daı aıııIarak lıazırlaıraıı "[,]n-ıir ıc Yasaklar Yönctnıcliği" ııin

!](,l'Ililllll l('ü1 :

l)cğişiklik ıcklillııin l7.02.]0lj tarilı r,c l[l7 salı|ı 1,önetnıc|İğİn lanıaıı'ıeır yiiriirltiktcn
kılı'jıı,ılıııısıııı içcırliği ıııcak rıpıluıı incclcnıc nctict,sindc dcğişiklik tcklillerinıin
r(iııerıııcliğiıı taıı,lıtııl lı,] ı 1tiri.lı,ltiktcn kaltlırıııayı gercklİ kılnıadığı soıltıcLlı]a vıı'ılaı'ak
ıışıiıtiııki l,ırısııslaı,tlışıntliı kalaıı dcğişiklik tckliflcı,inin ıeddinc-

l)Ytirilrliiktcki r,önctıncliğin 6.başlığında düzenIcııen 
,I,cnıizlik ile ilgili l:ıııir rc

\'ısaklaı, b(jltinıiiniin 7 tlkrasıııın ciinıle sonuna "C(ip kontcı,nı rları nı ıı \,e bidonlurını
içcrisindeki çöplcri 1akıı,ıak" cüıı,ılcsinin ekleıınıesinc
]) \,ıiiı(iıliik ıck i 1(iııctnıcliğin l3 [,ıaşlığında tliizcıılcncn Bclcdilcnin [lııhsill rc
l)cııcüiı,ııiııc rıt,ıi lsrcıl...rirlc ilgili |:nıiı rc \'ıısaklır b(jltitıliitıc 'l7 llkrı tılaııık
"lşıcrlcriıiııi I tıkiııııiı l)(jııcrci. Ç'ır ()cııklıırı l)astaııc t'iılc. Kıılİ'lçıra \'[r ljriin SılıŞ

l i \ l ı t l i ı r ı ı l l l ] ı,ıliiştctilcı,iıı giil,ctıilcccği r cı,c ısıııık." l liiknr tin tilı ck lçıl ı,ıl csiııc

j) Yiiıiiıliiktcki r,(inctıneliğin 9 başlığında düzcnlçncn Belcdi1,,cnin Mezaılıklaılı ilgili
l:nıir rc Yısaklıı. böli,inli,iniin hı.ı hususa ilişkin görer, \c ),etkilcrin 52l6 salılı
tıiiı tiks,.,hir l]clcilircsi kıınııııtı ile Arlaııa Biiı iikşchir Bclctlil-csi uhdı-'siı-ıc

ı cıi lıl i ginilcn [,ııı [-ı(il iiııı iin i,iinctnıclikıcn çı karı lınası ııa

K.\lt,\lt: Ktızaıı I}clctlilcsi l:ğiıını ıc
giiııdcııdcki l}e lcdil c l]ııir r c Yasakları
giiriiştild ti.

1 iiııctıııcliğiıı l l [ıaşlığını.liı tltizcıılcııcıı

Kiilıiir ktııııisr,ıııııı ıırihiıı,"lc ıoplıııııılt
[ ]ı gulanıa i,tincııııcliği dcğişiklik ıcklili

]Jclc,,liı,çı,ıiıı l rırlık ıc
lı(ikıııüıı sıııı ıııiıdtlç

]) \ (iıiiIIiikıckü 1,ilılcrıı,..liğiı-ı ll.bışlığlndı düzcırlcııcn l}clcililcnin 
,[,rılik ıc,loplıı

lışınıiı ilc ilgili l:n]iı rq Yasaklaı b(jltinıi,iniin brı I-ıususa iIişkin g(irev Vc )ctkilçrin
toplLı lirŞtnla ilc ilgili olan 1.2.4.5.7.9.10.11.14.17.18.19.21.22 l,e 23 Ilkralarının 52l6
sıl ılı l}|il iikşcl.ıir l}clcrlil,csi kanunu ilc Adana Btii,-iikşchiı, l}ı-lcdi5csi uhdcsinc

ıeı.ilıliğiııilcn I,ııı ııııtltlclcriıı l(incllılclikteıı çıkarılıııısıııa liincıınclikıun çıkııılıııiısıııa

i l yiiitirliiktcki
liışııııa ilc ilgili l ıııir rc Yiısıtklıı, biililı))aiılc ı,ı ı,,liı].' i

-|'oplıı

()lalnk



cklcıııııcsiııc Iluıda atıl araçlaıın uzı.ın süre belediyonin belirlen-ıiş tılduğu lıurda
ı()plıü,ıııü iılını rı.,\a \cdi t,ıııin ottıparkı dışında bultındurınak

6) \'iiıiirli]kıcl.'i 1ilneııııcliğin 7 başlığıııda diizcnlcnen [)iizcı-ıiıı sağlaııınası ilc ilgili
cnıiı ı c ı ısıklaı, böltiıııtinün l l llkrasında bclirtilen "1tıl rc, kiıldıı,ınılıra hcr ııc stırcıIc
olıırsıı olsııı-ı işgal ctnrek ctinrlesinden sonra gelnıek lizere "ı,ı-, engcllilcrin kaldırınılara
giriş ı,c çıkışını eırgellcmek" cümlesinin ekleıımesinc

7 )\'apıIın
sırır ı dcr

dcğişikliklcr ncdcnillc üıL,ydana gelcn madde nunıaralarının hir önceki
ıııı cılilnıck surcti\ lc 1cııiticn oluştıırı.ılıı,ıasıı,ııı oı, birliği ilc karar rcıiln,ıiştir.
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MEcLis EĞıTiM VE KüLTüR KoMisYoNU
KARAR TUTANAĞl

Toplantl Tarihi:16.03,2022

Toplantl saati: 11:00

Toplant| Yeri: Meclis 5a lonu

KARAR:Kom isyon u muzca topland ı, Değişiklik

M ü d u rlü ğü ne gönd erilerek, değişiklik tekliflerinin

hususunda görüş 5orulması oy birliği kabul edilmiştir,

KON[]: -7-539] Sayılı l}clcdiyc kanuııu,5326 Sayılı KabahatIcr Kı,ıııuıııı, Otl Şubat

2008'I'arih ıe 2678l Sayılı Resmi Cazetede yayımlanan 5728 Sayılı'I'emcl Ceza Kaıırınlarına

[1ı,un-ıAnıacı)'la.çeşit|iKanunlardavccliğerbazıkanunlardadcğişiklikyapılnıasıııadair
kaııııııitL'l60ttSal,ılıl.-lıııtıru[]elcdiycMülteallikAhkamı.(,ezaiyeIlakkındal6Nisanl340
ıırilıicJtl(lııııııılıriılıkunu,.unbazınıaclilelcı.ininnıtıadiIkanunişlcriaçnırıı,eçalışnıır
rıılısıırlırııı.ı ilişkiıı ı(incrıııclik rc l}clcdil,e Zabıta Yöııetnıctiği ilc l}clcdilelcr ilc ilgili,,digcr

nı.\ /uıl hi-iktiııılcıinc ı.tıltınılırık hıvırlanan "lıırıiı, vc, Yasaklar Yönctnıcliği" nin

g(irüşülnıesi:

teklif taslağını Belediye Hukuk işleri

ilgili yasalara uy8u n lu ğu/aykırılığı

Kıınıisı ıın l}ış
. \liı \ ('(,l]

( r ı..

\e\ lK

ko m isy on ıütliffiil:u\c ıs ı

ııl (),z ı ıı

('r ı,.

si.ilcr ıııııı Şl]N()Ğt_]l.ı



J

MEcLis EĞiTıM VE KÜLTÜR KoMisYoNU
KARAR TUTANAĞl

Topli]ı]tl Tarihi.l 1 ,(] J, l02 2

Toplantl saati: 10:30

Toplantl Yeri M e.lis Salonü-ü

Kt)\t: l],eıııiz \iı],,ııkliıı, (Sçıkirc )ınıılııllcsi 
()l],ıııla lıatısııilı hiiItıııııı ()()-}() ııtılıı stıkı!ı

\.ıi.,,ı!i!ı i!|l\JJı i\ı]]ı]]ıtı ,:;ii;;;.i lıtısıı_tııı.ltı kt)ııLıIlLıı] ıııır[ ],ı\ ı ıııeclis ııii ıı,,lcııı iıı,,it,

1.' ı ii. ıılıll t,. ı

KARAR: llçeıniz rırsirklaı,(Şc\ki\!,)nıalıallcsi 
(ll j 

,1|1.|1tısıııda 
Lııılıııııiır 9()-l() Iıı,ılLt sııkııııı

ıııi.ııiiıı .tıLıııı i:ıııiniıı ıcıilnıcsi kon,ı isl ontıııı uzcı göriişilltip or biıli!ıı il" kılıııl eJili1-,

ı.,;; İ,. .:İİİ. \lıe li,iııc lıiır iıle siııc kııı,ıı, ı crilııiştiı"

*",,.ii,i{HtteHf,Ene \l

Kııınisr oıı.l}aş
.\ıil' \'[ ]('l]

i lı.
\ü ı ()/ı,ıt

('\ ı,:

Si.ıl.\ ı]].ı|] S| \.()(ıt l

llK affi



KoZ.AN l}t]t.EDİYn B^ŞK^N ı,ıGl
KlRsAL KALK|NMA HizMET KoMisYoNU

K,\l{ \ li '| t 'I \\ \(;

'|'ıılılı n t ı 
-l'ı 

rih i: 1-1,()l,]()]]

|'ıılrlantı Sıııi: l (}:-1()

'|'ııplıntı \'eri : \1celis Sıloııu

KARAR: Belediye Meclisisin görev Ve yetkilerinin düzenlendiği 5393 SK'nun 18/e maddesi

1aş ınmaz mal allmüna, satlmma, takasma, tahsisine, tah5i5 şeklinin değiştirılmesine Veya tahsi5li bir

taş ınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulm amasl halinde tahsisin ka ld lrılmaslna; uç ylldd n falla

kira lanmasına ve süresi oıu? yıIı 8eçmcmek kaydıy la bunlar üıerinde sinirli ayni hak tesi5ine karar

75 maddesiniıı d fıkrasında Belediyelerin meclis

KoNU_: 9_\,liilkir cti Kozaıı l}clcdil,csi adıü]a kı),ıtlt ilçcnıiz Yarıınog|u \lahallcsi ]]5:\dı ]

ıııılıı ]S]ti0.1)() ııı,ıiiziilçiiııılü İ: i;;:,';,,.;i, i;şınnıa)ın_2_i()1.2] nı] lik kısıııııı ]()0(),0() n,ır

lııı.I]]iı1\le.lel.ııı ıiııc,,.,,,,.,,,r,,.,ı,i.,',ri,,ıı'r.,, lik iısııınıı l0{) (X) nır hıen,ıin,,le tlcl_ıtı rııpılnıası

içiıi ıııliıi. ctlilıııesi ı.lu,,,,.'., ııı|ii:,:iı:Ji,r]iı,l rc ()3 siı1 llı Kııziııı t}clct|ilc \lcclisiııee ]() lılı

uceıııeıııçk kiılJırliı I}cle.li..ıııiz ı.t,:lr1"i ıık,,lir Kunıislııntı taı,tı li ılı.liııı helırIcılcecK lıllık

.,.,]iıııisil he.lcli karşılığını, i"ı-,riri"l,,, ,.,ıgun olduğu_ kiı,arı vcrilnıişıi, ,\tlanıı ltiiıükşclıiı

l}clciliıcsi ,\tlaııa Su,. K."ril;;;;;;'io,,,..,i c..n,ı ıliidür|iiğti (^SKi) littit ıc 1,1iıı-ı l)ıircsi

l;:,,l.]il;_; ,];' ;i*i 
',.),.r,,,ı,,''ıır.*lr- vrr,,r,ığltı Mahı|lcsiııin içnıc sıırıı ilıtirıcının

\:ır.ıllııı.ıl,ılıııcsı re klııı]rı "",,,'*")'""u"i, 
hi,ı",,,,1"",ı",,i1[, tllı,zi,lİ,l l}clcdiıc \lc;lisiııiıı

ılınlş ,ılJııitı ()l ,()],]()]] ,,,rii.)' ," ti ,.,:,i,,i,,ronn,n ıckı,ardııı tlcğcılcııd iıilclck ,\SKl ıtlınlı

l,ı,"dclsiz ıiıhsis taIclıinc ıiı tcklilj:

Vcrmek. "hükmünü içcrmektedir, Yine aynı kanunun

kararı Ie "KOndllerine ait taşlnmalları, asli 8örev Ve hi2meilerinde kullanılmak ü2ere bedelli veya

karar verilm

bed 0l5

beş Yll

kom ısyonu

Kıııııi

Salilı

t\l.

z olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya 5üresı yırmı

8eç memek üzere tahsis edebileceği belirtilmişt ir Yukarıda belirtilen yasa hükmü çerçevesinde

n]uzca incelenen bu talebin idareden geldiği şekliyle 20 y lllığına, bedelsi2 ola rak tahsi5ine

iş olup Kozan t}elediye Meclis Başkanlığına sı,ınulmasına oy birliği ile karJr vCrilmişt

konıisr on llı ı rdı ıııc ır ı
ll I

,\ıılı (),/ ı It
\ l.\Ş

I

Şiıııısi l't L\lt l]:\\'S \I Scı,h

[\|,]

ll Kl\



KoZ-,\N l}}] ı.l]ı)İYl] l}^SK,\Nt.lG l
KİRSAL KALKİNMA HiZMET XOrVİiSVOİİU

h \lt.\lt ıı ı.rı.r(,ı

'l'oplanıı'l'arihi:()7,()j.2()]]

'l ııplınıı 5ıııi: l ():.1()

't'ıılılınlı \çri : \lceIis Siıloıııı

KoNU:5-Koztırı l}clcdilc ]\4cclisinin 01.02.2022 ıarih vc 2022-.]5 sal'ılı kaı'arı ilc Ilçcnıiz

Şcıkilc - VarsakIaı, - ('aııaklı - Aslanpaşa - 'I'ürkcli - Bağlar - 'l'uliınpaşa - llacıuşıığı
\,1ılııllçlcrint|c lJ(J] sarılı Katlastro K aıı ııııııııtııı hiiktinılcrincc ralıılıcık tılııı katlııslı'tı

çılışııııl;ırıı,ıJı kiıdıstrtı ckibiııtlc g(ircr 1ılıalıil,.,ce k t,ıilirkişilcr scçiln'ıiş tıltıp llıcııış;ı[ıı
\1ıhiıllcsinılc .,\li Kl:Kı.iK()Ğı.[_1. Aıil' l)|.'llı\N. isnıail ('ı\K]\l^K. ,\rsliınpiışı
\.lıılııllesıntlc ()zıın l:,\llS,\K. l ııfıınpaşı Matııllcsindc \lehnıcl ( )Kt l)t ('|, i isiıııli
\ ıtiıt)(liı)liıIıı] tıilirliişilik şitftliı[Iılıi hıiz oln,ııdığı anlaşılrlığından. llıcıuşığı \1uhiıllcsindc ]
(iiç) ıde1..\ıslınpaşı Mahaltcsindc 1 (bir) adçt.-l'ıılanpaşa Mahıllcsinclç l (biı) iırlct ()lnliık

i,izcı.c ıtlı gcçcn raraııtlaşların ycıiııc 1cni bilirkişilcrin scçileıck. scçilcn bilirkiŞilcrc ail

listcnin \c niiliıs ciizı|aıı liııtıkopilcrinin g(iııtlcrilnrcsiııc ııit 1ckliüjıı g()riiştilıııcsİ l'ıııstıstı:

K \R,\lt: l}ilirkişi lıclirIcıınıcsi ilc ılgili ıcklil'giiriişiilnıiiş tılııp tcsl-ıil cdİleıı bilirkİşilcı iıı

lctuıanağı ckinclc sunuln-ıuş olup o1, birliği iIe kabul ediInıiş ı,e BcIcdil,c Mcclisinc hı
cdilnıiştiı.

Kıınıi şkını k ıı ııı isr ıı ıı ll rrlı ııı c ı. ı

Sılilı \ l,\Ş

t\Iı

liü ı ()/.1,I{

i'rı:

lt li l],.\\,S..\t. scılıın§lltKi\,,,*,W



K()7.,\\ l}Iıı.El)iY[] ı} \ŞK^Nl.ı(;l
sosyAl H izM ETLE R HALKLA i ı_işri ı_rn rrıc rı_ı_i ııR ıı izrvı rı xorvı isyoıuu

KARAR TUTANAGl

çcıııiz vaı,saklaı, (Şeı,kive )ınahallesi 9l3 acla batısında bı,ı|uııan t)04() nolu sokağa

sokağı isıııiııin ı,crilnıcsi hustısuırda ktıı-ıuııuıı mar1 },aı mcclis gtiııdemiııdc

uilriişıilınesi:

KARAR: ilçclrıiZ Vaısaklar 1Şcrki.ı-c )nıahallesi 9l3 ada batısıırda bulunan 9040 ırtılu sokığa

"oİr.rgl,, 
sokağı isııiııiıı verilnıcsi komisyoııumuzca görüşülüp oy birliği iIe kabul edilip

Ko.aİ Bcl",lil:e Meclisine havalesine karar verilmiştir,

'|'oplıntı'l'ırihi: 2 0.03.2 O22

'l'oplanlı Saaıi: l ():_]0

'l'oplanlı \ eri : \1cclis Salonu

KoN[r : Il
ı ıısoglıı

kıı ırr isı tı lt

,\ lını

t 
,\,l.

K ıı nı isı tın llaşkın \ ır

\1c OĞ.,\N

t \l..

l lısan liI)i.\l

t Yl.

()ıııcr l'arrık K \4..\Z
Sı lih ,\ 1\Ş



KOZAN l}I.]ı-ı]l)İ Yl] lt,\ŞK^N1-1Ğ ı
sosYAL HizMETLER HALKLA iı-işxiı_ın rıııce ı-ı-iırR xizrvırı xoıvıisvoıvu

KARAR rurnıvRĞl

-|'ııplanıı' 
|' 

^(ihi| 
24.o3.2022

'|'ııplantı Saati: l ():.1()

'lıılrlııııı Ycri : \lcelis Sııltııııı

Jrıııııir,ı rll

K()Nt :()- llçe ıııiz llıcııı,ıirztılı ]\1alııllcsi l llJ(ı l)arscl ( \'cni |7]2 Adu l I'aıscl ; ilc
Şcıkiie \lılııılJcsi ].j ,\dı ] l)ırscl ı,c ltill Adı l() l)aıscllçrcle k*siııleşcıı l,'5()(X)
()lçckli \iızını inııı, l)lanı l)cgişikliği'ııc tıı,gun olaı,ak lIacın-ıirzalı Mıhıllesi l ]li6
|)arsclt|c 1 \'eni l732 ı\da ] l)arsel 1lrazırlıtılan l/l000 Ölçckli [1rutılanıı inııır l'lııııı
l)c!ıiş ik liüinc ıit teklit'

K \li \l{: K()./itıl l]clerli\e \lctlisıııııı ()l.(),l.]()]] 'l iııilı ıc.lı Sarılı Kiıriırı il.,
,Ir't]ı i.,ııltl.r.ıltl.ıl'iı lı.l\iıIe eJil.,ıı: llç.,ıııiz ljıı,.ıııııız:ı]ı \liılıııllc.i ]|Sı, l'ııı,s,..| ı \eııi
|-i.l] .\ılıı l l'iıı'scl )ilc Şeı,kire \laIıııllcsi ].'i ,\ı,la ] |'ıı,scl ıc ltJlJ.\(lı l() l)ırsc]lcrılc
.,\ılını l)iiıiikşchir Bclcdil,c \4cclisiııin l0.02.20]l '|'aı,ih ıc jl Sarılı Karıı.ı ilc
kcsiıılcşcn 1 '5()0() Ölçckli \azıııı iınar Plını Değişikliği'ııc ur gtııı ıılııı.ık. ,\..lıııııı
( )rıllıııı l}()lgc \'liidtirliiğii Ktızan ( )ı,ıııııı İşlctnıc Miidi,irIüğii ıaral)ııtiaıı lıazırlııılan
1 ilııııl ()lçekli l rrııılanıı İıııiır l)lıııı l)cğişikliğiııc ıiı ıtkliıln kııbııliiııctır çtıklııgıı ilc
kıııııı i eıi].li.

kıını isı tııı ]laskan yarılınıcısı

\ |ilııııçı l}( ),/ I)( /(', .\ \\l

ör
ı\l ı\l.]

ll sıııı sııbri ltl)l \l

( 'ı ı;

( )ınçı, l]a rıılr \] \/Sıılilı )



\Il.](,ı.iS l, l ..\\ \ l,] li i',ı,<,,ı,: K tırıis \ ()\t

KARAR TUTANA Ğı

't'oplantı l'ırihiı 14. 03,2021
'|'oplınlı Saati :l0ı30
'|-tıplınrı Ycri : \4cclis Saloı-ıtı

Kıı nı irr ıın llışkı kıınrisı oır llaskın \ ırtlıırıcııı

KoNu: ,)_\1tilkilcri Kıızııı l]cIctlivcsı adıııa kavırlı ilçcnıiz \'ırınıoğlıı Mahallcsi ]]5 Adı 2

ııtılrı ]5"itl(ı.(X) nı: r,iiz-(ilçiin,ılü ,"-nr.* ,jo,,ll, 
'uş,n,u,,n 

2j01,22 nı' lik kısnrıırı ]000,0() ııı'

hacnıiııtic dcpo 1inc oyn, pu,r"iin eii.zı- nı, ıil kısnıına 300,00 ııı, lıacnıindc dcptı yapılı,ırası

için tıhsis cdilnıcsi ıluru,;u u iıöjıo12 tarih vc 0j savılı Kozan l}clcdiyc Mcclisincc 20 1ılı

!ıccıııcıııck kırdırla ıı"ı"..ı i, 
"],,-'jl 

(,*,,",ınırai.,Konıislonu tarallı_ıclan tıclirlcnccck rlllık

:i|,,,,r.,'i ;.;il'r,,rş,i,ı,,,,ıi, i.l.,rir",,ı,,' ıılgııı ,,lt|ugıı kiıarı ıcıilıııişıi, ,\ı,|aırıı I}iiliikşchiı

l}cicılilc:i \.lıııı Stı ,. K..rİ;;;;,;;,. ı,l;.:,i (icnel \,l iitltirliiğii (r\SKi) l:ılir rc l)lııı I)ıiı,c:i

[}iışkııılığınııı lıgi ,,,rır,nıiı ııi..,,,, ;' \i;;,,;;|ııı ı,ııılııııcrinin içnıc sıır ıı ilıtilıeının

k:ıı,;ılıııııhılıııc.,i rc ktııııtı .r,,,;;'*,,; iiniiıı.Ic hiılıııııltırııtıırık, Kt,zııı l}clç,li}.., \1cclisiııiıı

ılnlış ııldrıııtı ()l ()] ]t)]] ,"riı-), .l m- .."y,lı kararlnın ückrarı,lı.rn dcğcı,lcnı.l iıilcıck ,\SKl iltlııro

beılclsiz ııılısis tılçtıine ııit tcklil'ı:

K\RAlt:RelediycMeclisisingörevVeyerkilerinindüzenlendiği5393SK.nunl.tllemaddcsi
Iaşıüıı],]az nlal alıınına, satımıT]a, tuı..r.a, tahsi5ine, tah5i5 şeklinin dcğiştirilme sine VeYa tah5lsli bır

taşıı,ınlalün kamu hiımetindc ihtiyaç duyulmaması h6linde tahsisin kaldırılmaslna; uç yıIdan fazla

kiralanmasına ve süresi otw y,ı, g"i.u.ek kaydıyla bunlar üzerinde sinlrli ayni hak tesisinc karar

vermek ,,hükmünü içermektedir. iine aynı kanunun 75 maddesinan d fıkrasında Belediyelerin meclis

kararı ile "Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya

bedelsiz olarak mahalli ıdareler ile diğer kamu kurum Ve kuruluşlarlna devredebilir Veya süresi yırnıi

beş yıll geçmemek üzere tahsis edebiieceği belirtilnliştir yukarlda bcIirtilen yasa hükmü çerçevesinde

komisyonumuzca incelenen bu talebin idareden geldiği şekliyle 20 yıllığına, bedelsiZ olarak tahsi5ine

kararverilmişolupKozanBelediyeMec|isBaşkanlığlna5unulmaslnaoybirliğiilekararVerilmiştir.

ıı ilı l\
( ıiı ıııı ('( )

i' r ı.;(rı. i"ı'ı,:

\iile ,, ııılııl Sl \( )(il. l İ)ıııcı, liiııııl K.,\ \/
l ııııl \'[ (

U



\ll..(,l. is ı,ı..r\ \,ıi li i' ı, (,t.] K() \I isı tır t

KARAR TUTANA Ğı

1'opla ntı'ta rih i: 16. 03,2021,

'|'oplıntı Saali :l l :00
'|'oplınlı Ycri : ş'lçclis Sıloııtı

KARAR: Komisyonu m uzca top land ı, Değişiklik

M üd ü rlüğü ne gönderilerek, değişiklik tekliflerinin

hususunda 8örüş soruIması oy birliği kabul edilmiştir,

KoNu:-./-5]9'lSalılı[}clctlii'cl.un1l1g.5.i2(ıSalılıKabalıııtIcrKıııırınıı.()8Şu[ııı
]00tl larih ı,c 2678l Sayılı Resnri (iazetcde 1,a1,1n,ılanan 572ti Say_ılı 

,l,enlcl (,czı Kaıııın lııı,ıııı

[]vunı Aıııacı)la. çcşiıli kanuıılarda ve diger bazı kanrınlarda cleğişiklik y_apılnıasıııı tiıir

[ıntıılilcl6()8Sal'ılı[ııııuruI}clcdi),cMtitcalIikAhkaıııı(.czaileIlakkındal6Nisınl].l0
ılıı.ilırcJl'l6lıtııırıı.alıkaı,ıtılıunbızınıaddclerininınuadilkanunişlcriaçıııar'cça|ışnıa
ı.tılısıılırııliı ilişkiıı r iiı.ı,.,tılıclik ıc I}clctlilt zabıta ytiııctıı,ıctiği ilc l}clcdiicleı ilc ilgili diğcr

ı.]lc\;/tı.lllıiiliinılcriııctlılunılırakhıızıı.lanııı'.liıı,ıirrcYasaklarYiincınıcliği,.nin
g(iı,iişiiln,ıcsi:

Kıını isr tın llışk

ı)llıııı ('( ) lı[

i,ı ı.-
üyr:

Siilc),nıaıı ŞtlNOG( l [-

teklif taslağını Belediyc Hukuk işleri

ilgiIi yasalara uygu n luğu/aykırılığı

Kıınıirı tııı llılkın \ ırdı cl\l

Irııih.,\)' l\

(

()n |ıı,tık K,\ \'\,l,\/

l,.

l ıııı,iıl Y tll



\l l..( l.iS I 'l ,,\ \ \'lı lt t l( l,. K()\l l S\ ()\ t

KARAR TUTANA Ğı

'|'tılılııııı'l'ıılhi:25, 03,2021

1'oplanlı Saati : l ():,1()

'|'oplanlı Ycri : \1cclis Salonıı

KoNU:-7-il9]Sılllıl}clcdilcLılııınıı.5]26SarllıKılıalıırlcrKııırıı,ııı.()ı.lŞüılrlı1
]ı)ııS lııı ıLı \.,](,-r8l Sıırılı licsıııi(iı,/cıcJe rıtr ıııılııııııı İ7]tJ Sııılı Ieıııel ( czlı Kiıııiııl],ıı'ııliı

l\ıııı] .\ııiiı!.]\ l.ı. çeşiili l.,;ıı.ıtııılııtlıı ıe Jiıeı, l,ıızı kııııııılııı,.lı tle!işiIlik \i,l|]ıiı']]iü5lü];l !lillı

l..ıü tüıt il., l()üıS \ı\ılı [ ıııııı,ıı l]cle.,Iiıç \liiİeıillik \lıkııııı ('czııirc llııkkıııilıı ]() \isiııı l1,1()
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Il1i]'iııl.ülıl].ıllişI.iıll.,ııeııııelikıel]cleJiıc./ırrıüiı\'iiıl.tıı'ı.liuiilel]elçtllıelcıileilgıliJigtı
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1'oplanıı Saııi : ll:()()
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iLıilı .lı!ıçı' |ıı!,\,/i|.ıL lıi]kıiııı]eriıı,,,tlıırıııılııı,ıik hiızıı,laıııııı 'l.ıııir ıc Yıısakiıı, \'tiııı.ıııt.liği" ııiıı
:,iiIiiiti r)] (.i:

K\ll\It: K!],/itıı i}(lc(li\.si I\ııılüııı ic Kıırııı,lıır kıııııisııııııı ııı,ilıiııdı, tııplıııııı,ıık
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.]) \'iiıiiılükıckj röııctnıcliğin !) başlığında düzcııIcııeıı BeIcdil,cnin Mczarlıkltırla ilgili
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\AV
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\l)l s()\ \l)l irız-.rsı

| - ..\l,ıdıı]lıılı .\V('l

]- .\ılıııı .\ l.\S

l-Sıılliı S \Itl('.\

ı- lliı:ıiıı \ııtıri l lil)l,\l

l- \lıı:ııilit S.ıııcı [ lI i\



MEcLis çEVRE sAĞLlK KoMisYoNU
KARAR TUTANAGl

Toplantl Tarihi :2.4,a3 2022

Toplantı Saati :10:30

Toplantı Ycri : Mecli5 Salonu

KONU: 6- llçcııiz llacınıiı,zılı \f ı]ııllcsi l ]ti6 Parse ] ( Yçni l732 Adı l I)arscl ) ilc
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