
KONU: 5-) İlçemiz Hacrmirzalı (Ağhboğaz) Mahallesinde bulunan Arsa vasıflı 330.00 m'
ytizölçiımlü taşmmazın 265/330 (265.00 m') hissesi kozan Belediyesi adına , 13/66 (65.00 m'
) hissesi ise 15541232520 TC Numaralı Mehmet oğlu Yunus kunuoĞLu adına kayıtlı
olup; söz konusu taşmmazdaki 265.00 m2 Kozan neĞdiye Hissesinin 5393 sayılı Belediye
Kanununun 18/e maddesine ve 3194 Sayılı imaı Kanunun l7.Maddesi 3.Bendi uyannca
Kozan Belediye Hissesinin ta_şınmazdaki diğer hissedar o|arı, |554|232520 TC nurnaraıı
Mehmet oğlu Yunus KURUOĞLU ya satış işİeminin yapılması hususunun görüşülmesi;

KARAR: ) İlçemiz Hacımirzah (Ağlıboğaz) Mahallesinde bulunan 583 ada 3 nou Arsa vasıflı
119;90 r] yüzölçiimlü taşınmazın 2651330 (265.00 m') hissesi kozan Belediyesİ adına ,

!1!96 (6!.00 m' ) hissesi ise 1554|232520 TC Numaralı Mehmet ogı, i*u,
5}jRTjoĞL]J adına kaytlı .olup; söz konusu taşınmazdaki 265.00 m' Kozai Belediye
Hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine ve 3194 sayrı, İ-uı rununr.
l7.Maddesi 3.Bendi uyannca Kozan Belediye Hissesinin taşınmazdaki diğer hissedar olan
|5541232520 JÇ 1ıımn,nlı Mehmet oğlu Yunus KURUOĞLU ya satüş işleminin yapııması
hususunun görüşülınüş ve söz konusu taşınmazdaki belediye hissesinin saışı için İnJümene
yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi:13.06.2022

Toplantl saati: 10:00

Toplantı Yeri: Meclis Salonu
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M EcLls i ıvınR rorvıisvorıu
KARAR TUTANAGl

Toplantl Tarihi:O7,06,2022

ToPlantı saati: 10:30

Toplantı Yeri: Meclis Salonu
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Toplantı Tarihi:o9 .06.?o22

Toplantl saati: 10:oo

Toplantl Yeİi: Meclis Salonu
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1'oplantı'l'ırihi: 22.0(ı.2022
'liıplantı Saati: l (}:3()

'l'oplıntı \'eri : l!1cclis Siılontı

KONU: 9-1 Iik Ödcnck. biiıçcdc tcrtibi btılrıııdıığu haldc ihıiyaca yctnreycccği anlaşılan
vcya bütçcııiıı clüz_eıılenıııesi ve görüşülmesi sırasında diişünüInıeyen ve bi.itçcde 1eı'tibi

açılnıayaıı. aııcak yapılmasında zorunluluk bulı_ınan bir hizmel için tertip açılaıak. bi.itçeniıı

diğct tcıliplcıindeki ödcncklerc dokııı-ıulnıadaı-ı alınaı-ı ödeırektir. Ek ödcnek verilı'ı-ıesi nıcclis
kaı,arı ilc ıılıılıı,. l}iiviikşelıiı,ilçc bcled iy-clerinclc isc [}elcdiyc, Meclislcriııcc kabul ctlilcliktcn
soııı,a l}ilı,tikşulıir l}clcdil,c Mcclisiııcc kaı,aı,a lıağlaııır dc,nildiğİndcn. ck (jdcnck vapılactık
hiıiııı n,ı iid liılLik lcı,inc (it,lcı-ıck aktıırılırııısı koıııısııııtııı g(irtiştilıncsi:

KARAR: 'l'eklitln töfen tcmsiI gidcrlerine ayrılan payın çıkarılarak vc ek bi,itçede gider

paylarıııln al,ı.ıldığı kalcnılcrdc kullanılnıak şartı ilc ek büıçcnin 34.202.375.29'l'i. olarak

tadilcn itlurctieıı gcldiği şckli1,Ic kabul cdilnıiş olup Kozaıı Bclcdil,c Meclisinc havalcsiııc oı'

lıirli!i ilc kıı,ır r cı,ıııişıiı,-
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KONU: 10_) Hakkari,nin Çulııuca ilçesinde terör örgütii fl(K'ya yönelik operasyonda Şehit

otan şehit piyade uzman i;; ilır" Emre DiilCİ,nin İlçemizde bulunan park ve

sokaklardan uygun olan Ui, y"İ" veritnesi hususunun görüşülüp karara bağlanılması

Toplantl Tarıh: 24.06.2022

Toplantı saati: 10:00

ToPlant| Yeri: Meclis Salonu

hususunu;

KoMisYoN
Arif YUı

tnT

Mustafa SERTELLİ

MEctis eĞirirvı VE KüLTüR KoMisYoNu
KARAR TUTANAĞİ

KOMiSYON BAŞKAN YARDIMCISI
UğurDİLiÇIzuK

KARAR: Hakkari,nin Çukurca ilçesinde terör örgütii PKK'va vönelik operasyonda Şehit olan

şehit piyade uzman Çawş fiffi;; ;tr-Ciİıin iç,,i,O" b,l** park ve sokakJardan

lvg*,]ı"" t" y.r" ,".lı..,| t,u""""* görüşülüp karara bağlanllması hususu görüşülmüş

oluo ilcemizde ,-u,. nr.*ui, oıu. uy-g- 
' 
uir sokaga veriLnesine oY birliğ ile karar

u.;lriİ ve belediye meclisine havale edilmiştir,
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MEclls eĞirirvı vr xülrün roıvisyorıu
KARAR rurnıııaĞı

)NU:13)DünvefatedenSiyasetçiYerelTarihçiKozal-'abüyükhizmetleriolmuşEmin
)CE'nin İsmini park ya da bir sokağa verilmesini arz ve talep ederim,

ıRAR:VefatedenSiyasetçiYerelTarihçiKozan'abüyfühizmetlerioJmuşEmin
i^cgıri" i._i. park ya da. bir sokaga verilnesi hususu görüşülm}ş_ .oıup vanılln

ştrrm"ıar neticesinde Emin.rÜCE,nin iliamet ettiği yerde aynr ailenin talebi iizerine,daha

,. wcg sokak olarak değiştirildiğinten tekrar Emin yücgNiN isminin verilmesi

lifınin reddine oy birliği ile karar verilmiştir,

)lantl Tarih: 24.05.2022

)lantı saati: 10:00

ı|antı Yeri: Meclis Salonu
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MEctis i rvııR rorvı isvorıı u
KARAR runrııeĞı

Toplantl Tarihi:14.06.2022

Toplantl saatİ: 10:00

Toplantl Yeri: Meclis Salonu

KoNU: 8_) Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafindan hazırlaülan, llçemiz Şevkiye
Mahallesi 562 ve 667 Adalar aıasında yer alan Varsaklar Dibek Cami Parkı içerisinde Trafo

Alanı'na yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğ'nin görüşülmesi;

KARAR : Toroslar Elektrik Dağltım A.Ş. taraflndan hazırlatılan, İlçemiz Şevkiye Mahallesi
562 ve 667 Adalar arasmda yer alan Varsaklar Dibek Cami Parlıı içerisinde Trafo Alanı'na
yönelik 1/1000 Ölçekti Uygulama imar Planı Değişikliğ teklifı görüşülmüş olup teklifin
kabuliine oy birliğ ile karar verilrniş ve belediye meclisine havale edilmiştir.
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