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KoNU:5_Kozan l}clcdiyc Meclisinin 0|.o2.2022 tarih vc 2022,j5 sayılı kararı ilc ilçcnıiz

iiti," Vaısaklar _' çanaklı _ AsIanpaşa _ ,I,ürkeli _ Bağlar _ ,t,ulhnpaşa._ lliıcırışağı
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,]oirn.ı,,şır,, n bilirkişilik şartlarıııa haiz olnıadığı anlaşı ldığından. Ilacıtlşağı J\4alıal]csindı, ]

(ü;J ;J.]t. ırs|anpaşa MaiıalIesinde ü (bi0 adct. 
,l,ut,anpaşa Malıallcsiııde l (bir) adct olnıak

ilr*,.i uı, iicçcn'r,atırntlaşlaı,ılı ycrinc yeni bilirkişileriıı scçilcrck, scçilcn biliı,kişilcrc iıit
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'l'oplantı Ycri : Mcclis Sa]t-ıııu

KONU: : Miilkiyeıi Kozaıı I}clcdiı,esi adııra hayıılı olan ilçenıiz I]ucak Mahallcsi l l2
ıda ]l ııiılıı '|'aılı rasıilı l4(ıI.54 nır y,iiz ölçi.inılti taşıı-1I,ı]azın 2ll86 stıı,ılı t)cvlct ihalc
Kanııı'ııı' ıııın j5/c i'c ,l5, Macidcsinc g(iı,c satışıı,ııı1 vapı|nıası lıusııstıııtııı gör(işülnıesi:

KARAR: : Mülkiycti Kozan Belcdiycsi adına kayıtlı ıılaıı İlçcıııiz l]ucak Mahallcsi
il2 ada 2l nolu'l'arla vasıflı l461.54 nı' yüz ölçünılü (aşınmazın 2886 savılı t)evlct iha|c
Kanrıırtı' ııtııı .'i5/c ı,c .15.Maddcsinc !ıöı.c sattşının yapıln1ası hıısusunun göriişiilnıcsi
lıııstısııııtIıı k()ı]lsi\otıtıı'ı']Lı7ciı g(iıtişiiIi.ip saıışın ı,ctldinc karar ıcı,ilnıiş olıılı Kozan l}elcdiic
\1cc l isiııç lr;ır ıılı. si ıı,.. tıı hiı,l iğl i ]c lrııı,ır ı cı.i l ıııişt i r.

K()Nt is\/()N l]^ŞK/\ N l K()MİsYoN l}AŞK \,^ltl)llvt(,ısI

M ıısta K K

i'\ ı.] ı,} l]

nli B

I:KİN

il r, ıı

Mulıanı l,P^RSI.ANpi}\Tı[f,tİ,nı "N,Scıh


