
MEcLis iıvaR xoruisvoııu
KARAR rurRıııRĞı

Toplantl Tarihi:20.04.2 02 2

Topla nt| saati: 10:30

Toplantl Yeri: M eclis SaIonu

KsNu _ Miilkiveti Kozan l}clccliyt,si adına kayltlı olan ilçenıiz Şcvkiyc 1(,aııaklı)

\4ıılıallcsi S.{() ıctı 6 ı.ıtıltı 'l'aı,la r,usıl'll 7750.0() nı'yüz_ ölçi.iınli.i taşlnı'ılaZln 28tl6 sal'ıll

I)cı lcı ilııle Kaııuntı' ntın ]j5/c vc 45.Maddcsinc görc satışlnltı 1,apılııası l,ıtısıısılııııır

göı,üşi.iln,ıcsi:

KAl{AR: l\,1iilkiı,cti Kozan Bclediycsi adıııa kayıllı olan ilçcnıiz Şcvkiyc 1(,anaklı)

\4ahallcsi 54() ıtla 6 noIıı'l'uılı ı,asıtlı 7750,()() ııı'1,tiz (ilç(lnılii tışılll'ılaZılı 2tltl6 sal'ılı [)cVlcı

ilrılc Kanıınıı-ııtın .-i5/c vc 45,Mıcldcsinc g(irc saıışıı-ıın yapılıııası lıtıstıstınuı'ı g('fiişliltip oV

lıirtiii ilc ı.ctidiııc karar. vcri|ıııiş olup Kozan Belediye nıeclisine havalcsinc karaı l'crİlıııiŞtiı',

K()MisY()N BAŞKA KOMiSYON BAŞKAN YRı).
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MEclis i van roruisvoıııu
KARAR ıurııııaĞı

Toplantı Tarihi:25.04.2022

Toplantl saati: 10:30

Toplantı Yeri: MecIis Sa lonu

KONUı Mülkiyeıi Kozan t}clcdiycsi adına kayıtlı olan İlçcmiz t}ucak Mahallesi l l2
ada 2l nolu 'l'arla vasıt]ı l461.54 nı' yüz ölçümlü taştnmazın 2886 say-ılı Devlct İhalc

Kaııunu' ııı.ııı ]5/c vc 45.Maddesine göre satıştn|n yapılması hususunun görüşülnıesi:

KARAR: : Mülkiyeti Kozan Belediyesi adına kayıtlı olan İlçenıiz Bucak Mahallesi

ll2 ada 2l nolıı 'l'arta vasıflı l461.54 nı2 yüz ölçümlü taşınmaz|n 2886 sayılı Devlcı İhale

Kanuntı' ııtııı 35/c rc 45.Maddesinc göre satışının yapılıııası lııısıısııııtın görtiştiln)csi
lıusıısunda konısiyonun-ı uzca göı,üşüliip satışın rcddine karar veriImiş olup Kozan l}e]cdile
Meclisine lıavalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KOMİSYON BAŞ KOMİSYON B^Ş N YRı).
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M EcLis ivıaR xovıisvoııu
KARAR rurnıvaĞı

Toplant| Ta rihi:2 8.04.2 02 2

Toplantl saatı: ].0:30

Toplantı Yeri: Meclis 5alonu

KONU: l9-İlçcnıiz'l'uthnpaşa MahaIlcsi 9l Ada 2 Parscl Nıınıııratı
|/l000 ()lçckli [|ı,gulanıa İıııar Plaı,ıı l)cğişikliği'nin görüşiilınesi:

tışınnıaza y(ıııc lik

KAItAlt: İlçcnıiı. -|'tıliıııpaşa 
ii4ahallcsi 9l Atla 2 l)aıscl Nıınıııralı taşınıııaza y(inclik

l1l()(X) ()lçckl; [.l1,gıılaıııa İnıar Plaııı I)eğişik liği'nin g(iriişiiliip plan paIiasının İn,ıar

Ktınıisvonıı i.iyclcı,iııcc inızalı şekliyle kabtıliine oy biıliği ile karar verilııiş rılııp Ktızaıı
l}c]cdivc Mccl isinc lıavalesine göndcri lnıesine karar verilmiştir.
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KARAR: i)çcııiz 1,uf,aııpaşa Mahallesi l335 A«ta 4 Parscl Nrın]aralı taşııınıazda l/l()00

ijii.iı, i,ig"i.n,,, in*r'ljlanı 1)cğişikliği 
,lcklit,inin: ckIi krokide ki iınar Konrisyonu

tiıe l,.,ı_incc 
' inızılı şcklivIc kahultiıı,l 

'u,, 
t,irıigi ilc karar vcri|ı,ııiş olup Kozaıı l)clcdil,c

Üacl isin., hır,alesinc iröııdcri lııcsinc kaıur ı,cı,ilnıiştir,

IlK:l)lan l)cğişikliği K«ıkisi

M EcLis irvıaa xoıvıisyoıııu
KARAR TUTANAĞl

Toplantl Tarihi:2 6.04.202 2

Toplant| saati: 10:30

Toplantl Yerı: Meclis 5a lonu

KoNU: ilçcıniz l'tıliıııpaşa Malıallcsi lj35 Adıı 4 l)aıscl Nuı-ııaralı tiışınnlıı7dil l1l()(X)

()lçckIi t.ıl,şıulınıtı in]ar 1,1aııı t)cğişikliği r,ıpılıııası lırısustıntııı g(irüştilnlcsil

K()Mi YoN t}AŞ KA KoMiSYON B^Ş Rı).
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M Eclls l ruan rorvı isvorıı u
rınıR ıurıııĞı

Toplantl Tarlhi:11,o4.2022

Toplantl saati: 09:30

Toplantı Yerİ: Meclis salonu

KONU: Komisyon Başkan ve Başkan Yardımcılan seçimi

KARAR:Komisyon Başkanr HAZIM DAĞLI Komisyon Başkan yaıdrmcısı ise

GAMZE ATAŞ oy birliği ile seçilmiştir.

KoN,dsYoNBAŞ KOMİSYON BA YRD
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M EcLis i ıvıaR rorvı isyor.ı u
KARAR TUTANAĞl

Toplantı Tarihi:07.03.2022

Toplantl 5aati: 10.30

Toplantı Yerİ: Meclas 5alonu

K,lRAlt: t}ilirkişi bclirlc'nnıcsi ile ilgiIi tekJil'göriişülmtiş tılup tcspit cdilcn bilirkişilcı karıır
ltılanağı ckindc suıııılııırış olup ov birliği ilc kabtıl edilnıiş vc l]elcdiıc Mcclisine hayalc
cdilıııiştir.

Komis on ll ışkanı komisyıın l] a rd ı nıcısı
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KONU:S-Kozan l]clcdi.vc Mcclisinin 01.02.2022 ıarih vc 2022-35 sayılı karaı.ı ilc. ilçcmiz
Şc,hil,c - Vıısiıklaı, - ('anaklı - Aslanpaşa - 'l'iirkcli - I}ağlaı - 't'tı|'aııpaşa - llıcııışağı
lVlahallcleıindc 3.{0? sıyılı Kadastııı Kiıı,ıııııtıntıır htikiiınleıincc yapılacak olan kadastııı
ÇalıŞnıalaı'ı nda kadast|o ckibinde göı,cv .ııapatıiIccck bilirkişilcr scçiln,ıiş oltıp 1.1acıtışağı
Mahallcsindc, nli KtiKl-iKoÖI-tJ. Ari1' DURAN. isnıail ÇAKMn K. Arslaııpaşıı
Mahallcsinclc, ozan FARSAK. 'fuf'anpaşa Mahallesindc Mchmet oKUI)UCtJ isiınli
ı'ııaııdışIarııı biliıkişilik şortlaIıtta haiz oln,ıadığı aıılaşı ldığı ndiııı. llacıuşağı Mahallcsindc .'i
(iiç) iı(lt-t. z\ı,sJınpışı |\4ıhııllesiııdc | (bir) atlcı. '|'ııl'ııııl.ııştı Miılıallcsiııdc ] (hir) tıdcı olnıak
iizcıc ııtiı gcçcıı ı'ııınr|ışliııııı vcriııc ıcni bilirkişilcıiıı scçilcı,ck. scçilcıı hilirkişilcı.c ıiı
listçııin re ııiiliıs ciizdın lbtokı-ıpiluıinin göndcı,iInıcsinc ıit tcklil'iıı g()ri.işiilnıcsi husıısıı:
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