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Iiıplant ı 'l'aıihi: l].05.2()22

l tılılaıılı Sııiıli: J (). () ()

Iiıl-ılantı \'cı,i : \1celis Salonıı

KONU: 1-I]cledivc Meclisimizin 0-5.()4.2()22 tarih ve 52 sayılt meclis kararır,la İlçcnıiz
Ilacı nıirzalı Mahallcsi l l86 Parscl ( Yeni l7.i2 Ada l Parsel ) ile Şevkil-c Mahallcsi 2.j ..\da

2 Parsel rc l8tt Ada l() Parsellerde kesinleşen l /5000 Ö|çekli Nazım İnıar l'lanı
Dcğişikliii'nc uvuuıı olarak [Iacı n,ıirzalı Mahallesi l l86 Parselde (Ycni l732 Ada l Parsel)
hazırlatılaıı lıltlO() ()lçekli Ilrutılanııı İnıar I'Iını t)cğişikliği ile ilgili maddenin l}clctjil-c
flaşkanı tckıar göı,üşülnıek iizcrc itiraz cttiğindcn. 5393 sayılı Belcdil,e Kanununun ]j.
Maddesi gcreği itiraz cdilip ıııcclisc iade edilçn kararın görüşülmesiı

KARAR: l lacımirzalı Mahallcsi l 7]2 Ada l Parsel 1 F-ski l l 86 Parscl) nı.ınıaralı

liışıı]ı,ı,ıiü./ içiıı hızırlaıılaıı I I0l'U ()lçckIi [ 
'r gıılaına İmur Plaııı Icklilj: Ktızuıı ()rman İşlcınıc

\l i.idtirli.iğii'ni,in l]ila'laıih vt, -1j 1-1]7ll Sır,ıIı talcp ıazısınrla bclinildigi iizcrc "I)anışııı1 (,ı.

I)aiı,csiırin l6.0j.]007 tırih. I;.2005i2lt. K.2007,'l673 sa} ılı kararında "()rınaıı alanı tılarık
belirlennıiş }crlerin. inşaata eIrerişli iııar parseli haline getirilmel,ecck aIanlar olıııası
nedcniylc. parsclasyoıı işlcmine labi tutulamazlar" ve Yargıta1. 20.1tD. l6.09.200.1 ıarih.
lı.2004/j]52. K 200.+/85l7 sayılı kararında "Al,rıca; Orman ya da 2/B sahasında kalan

1erlcı,de }apılan inrar ulgulamaları YARGl lAY taraflndan yok hükmünde sayılmıştır."
dcnilnıcktc tıltıp Ktızaıı l}clccliycsi'nin hu inıar düzcnlc,mesini vapmava 1,ctkisi olmadığı
anlaşıldığından tcklil'iıı llacınıiızalı MahalIcsi kısııııı-ııı,ı müdüılüği.inc iadcsiı-ıc:

Al-nı teklilie sunulan Şevkiyc Mahallesi 23 Ada 2 l)arsel vc I88 z\da l0 l'arscldı". Kozan
()rn-ıan İş|eıınc Müdürlüğü'nün teklifi ile Kozan Kcnt Bütüntine Yönclik l 'l()0U Ö]çtkli
[-ırgulanıa İn,ıar Planında ilgili kısnıın a},nen örtüşmesi sebcbivlc bıı alanda ile ilgili veni bir
karar alııııııasıııın gr,|,ekli olmat,lığı anlaşıldığından hrı kısınında müdürli.iğtine gcldiği şekli1,1c
iıi|csiı,ıc: {)ı t,ıirliği ilç k.ıı,ııı, ıcı,ilcli.
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MECLİS ÇEVRE SAĞL|K KOMİSYONU
KARAR TUTANAĞI

Toplantl Tarihi :o8.o3,2o?2

Toplantl saati :10:00

Toplantı Yeri : Meclis salonu

KARAR: 5393 SayıL Belediye Kanununun 64. maddesine istinaden 202l yılı Kesin
Hesabının Çevre Sağhk Komisyonumuzca görüşülüp İdareden geldiği şekilde görüşülüp oy
birliği kabul edilmiş olup Kozan Belediye Meclisine havalesine karar verilmiştir.

KOMISYON BAŞKANI KoMlsYoN BAŞKAN YRD.
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KONU: 9- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesine istinaden 202l yılı Kesin
Hesabının görüşülmesi;
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MEclis rĞirivı VE KüLTüR KoMisYoNU
KARAR TUTANAĞl

Toplant| Tarihi:31.05.2022

Toplantl saati: 09:30

Toplantı Yeri: MecIis 5a lonu

KONIJ: 8- l7 Nisan 2022 tarih ve 3l8l2 savılı Resnıi Gazctcde ı,aı,ınlaı-ıaıı Bclcdile ı,c
llıulı Kıırııltışlıırı itc l\lalıalIi İdiırc l]irliklı.,ri Ntırnı Kıdrtı llkc vc Sıaııdaıılırına l)iıir
Yiiıctnıclikıc l)eğişiklik Yapılı-ııasına [)air Yöııcıı-ııclik ckindeki EK-2llc l}cledilc ıc I}ağlı
Kıırıılıışlırı ilc l\4ahıılli ldarc I}iıliklcıi Nornı Kadı,o ('ctıcllcri t'l() (200.()00-2,19.()()() ) ıcı-
ılan l}clcdilclcı,i l'asnil'(]ctvclindc bultınan l}clcdiyclcrdc zoruı-ılıı iIıdas cdilıncsi gcrckcn
ıııtitltirlüklcı lcliış Ktırıılıı Miitlürlügü ile İkliııı I)cğişikliği rc Sıllı Aıık Nltidiirliiğtiniiıı
Ytinı-ınıcliğin Katlrolarııı'fcspiti başlıklı 9. Maddesinin 2.flkrası vc Kadro İhdası başlıklı
l0. Macitlesinc istinadeıı l Adet l' inci dcreccli 'fefiiş Kurulu Müdiirlüğii kadrosu ilc | :\dct
|'inci dcreccli lklim I)cğişikliği vc Sıflr Atık Müdi.irliiğti kadrosı.ı i|-ıdası hdsıl olnıası
ncdcnir lc g(iriiştiltip [ırııı,a hağlaııııııısı.

KARAR:Konıisltınlarcı )ıpılan g('ı,tişıırı,lcrdc hcr iki nıtidiirltiğiin kı.ırulıırıısı tclcddiitlcr
tıltışütığııııclııır ktıııu ilc ilgili bakaıılı k larilıır rcsnıi g(iriiş istcnıııcsi g(irüş gcldiktc,ıı strıııa ıckıtır
değcrlenclirilnıesi.kararına varılıııış t,ılup karar o1 çokluğu ilc Kozan [Jclcdil,c |tlcclisine
l lar aIcsiııc kaı,ar r,ı.,rilmiştir.

K()\t iS\
\,['( ı,ü ü

1}.\Ş K,\N l l \l(,lSl

t 
,\,l.-

Siilel-ıııın Şl ıN()(jt l l

.0!a)J

l\[. irı.-

\ 1ııs Sc IK

4.,rJnn-11 u

K ( ) \' i * \' (i|ü;ii 
ti,\ öirt

llılı



MEcLis i ıven rorvı isyorıı u
KARAR ruraıııRĞı

Toplantl Tarihi j31.05.2022

Toplantl saatı: 09:30

Toplantı Yeri: Meclis Sa lonu

KONlJ: lJ- l7 Nisın 2022 tarih ic ]llll2 sar,ılı llcsı-ııi (iazctcclc 1,a1.,ııılanın l]clcdiıc ıç
l}rı[lı Ktırtıltı;lıırı ılc \lılııılli İdııı,c lJiılikteıi Ntırııı Kiıt|ı,tı İlkc ıc Sıııııiiııı,ı lrıı,ııı;ı l):ıir
Yiiııctıııcliktc l)ciişiklik Yapılıııısınıı I)aiı \'ijncıınclik ckindcki ljK-]tlı, l]c]cdiıc rc liiığlı
K uı,ıı lıışlııı,ı ilc Nlıhalli ldaıc t}irliklcri Norıı-ı Kadrcı Cctı ellcri C I0 (200.000-249.0()() ) .rcr
ılııı l}clcrlilclt,ı,i l'asnil'('cır,elinde tıulıınan |}clcdivcIcıdc zorı"ııılı"ı ilıdas cdilnıcsi gcıckcn
ıııiitliirIiiklcr lcliiş Kuııılu MüdürIiiğti ilc iklinr |)cğişikliği ıc Sıljr .\tık 1\li.idilrl(i!till(jlı
\'(iııcıınc liğ iıı Katlrırlaıın -I'cspiıi başlıklı 9. Maddcsinin 2.tikrası rc Kadırı İhıiası bışlıkIı
I(). \1ıtlıIcsiııt istinıdcn | .,\deı l' inci dcrcccli l'cliiş Kurulu Miidiirliiğii kadrosıı ilc l ..\dcı
l'iııei tlcrcecli İklinı t)çgişikliği ıc Sılır .\ıık \,liidiirlaigii kıdrosıı ihilısı hılııl tılıııiısı
ııcdcnir Ic gilıiişiil iiçı kııırı bağlaıınıası.

KARAR:Konıisı,tııılıırca 1apılan göri,işnıclı.,tdc Iıcr iki nıtidiirlüğiin kıırrılıııası tcı,cdtltitlcı,
tı lıışluiıındııı konıı ilc ilgili bakanlıklardın rcsnıi giiriiş istcı-ııııcsi göriiş gcldiktcn s()ı-ırı l!,kfiıf
Jcğı:rlcııtliı,ilnıcsi.kıırıı,ıııa ıarılnıış olııp kıı,ıı oı çokluğıı ilc Kozaı-ı t}clı-,i|ile N{cclisiııc
l lar alcsinc karaı rcı,ilıı,ıiştir.
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M EcLis iıvıın roıvıisyoııı u
KARAR rurerunĞı

Toplantl Tarihi:2 5.05.2 02 2

Toplantl saati: 10;30

Toplantl Yeri: M ecli5 5d lon u

KONt]: l0-5393 sal,ılı t}ı.,lcdiyc Kanununun l5l9'da'I]clcdil,cnin pro.ic kaı,şılığı
borçIann,ıa volııvIa cIde cttiği gelirleı,i şaıılı bağışlar vc kaınu hizııç,tlerindc
ktıIlaııın nıııllırı ilc l}t,lcdiyt, tarıllııclan tahsil cdilc,n rcı,qi, rcsiııı. r,c harç
gcliı,lcı,i lıııczctlile ıı,ıcz.' şckliı,ı.lc dtizcnlcı,ınıiştir. Ktızaıı l}clcdii e [}ışkanlıiııı.ı
ıit (jıı,ınti IJaııkısı Kozaıı Şıı[-ıcsiı-ıcic bı,ılıırıan 6297:]66 ı-ıtılı.ı hcsabıı-ı rcı,ı.ıi.
ı,c,sin-ı. harç gcliri olaı,ak kullanılacağından haciz. blokc r c buna bcnzcr bir tcd[,,ıir

k oı,ıu laı-ııaı,acağ ııra dair kararın göı,iişülüp karara bağlanılınası lıtısıısı.ıııtı:

K.\R,\lt: Ktııııisrtıı,ı gtindcnı ıııaddelcri g(iı,tişnıck iizcrc toplanı lı,üıı ştt r. Kaııı Lı tal,ısis istcnilı_.ıı
K(),/ııı (iıı,iıılli lJtıııkasıııııı 6]97.]6(ı nolıı hesabın l}clcdir,ı, gt,lirlcı,inc ait olnıadığı.l}clcdil ı.,

Iıiuıııçı ıı]ıııııııııı:,(,./l.)t]]c \.ıptıı.ı] l}cle\li\e lıııııı, l iıııiıcil Sıı. İşçilcriııiıı ıııı,ı.ış tıcsııhı ıı1.1tıiıı
[ıtıııtın isc l]clcdirtııiıı giılcı,leı,i kiıl,ısıııııı,ıı kalilıuı. ktı1..1ı l,i hıczccliln,ıclc,ccL rıclirlcriıı rtısıtlı
açıkçı sarıldığı huıııııı clışıııda kaltlığı hususlırda karar alııraı,ıııı tııgtııı olnııi|ı!ıı rilııiiııdcki
Yaı,gııar kararlaı,ı dikkate alınarak talcbııı ıeddinc tı1,,birliği ilc kaıar rcı,ilnıişıir.
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M Eclis i ıvaR xoıv isyoııı u
KARAR ıuınııınĞı

Toplantl Tarihı:12.05,2022

Toplantı 5aati: 10:0O

Top|antl Yeri: M eclis 5alonu

KARAR: llacınıirzalı Mahallı-,si l7j2 Ada l l)arsc| ( l:.ski l l86 l)arscl) nunıaı,alı

ıaşııııl)it./ için hızırlaıılaıı l l()OU Ölçckli Ilrgulanıa İnıar I'lanı lckIil'i: Kozıııı ()ı,nran lşlctüne

Nl üd iirliiğii'ııiin l]ila larih ıc 4]|-}l7l] Salılı talcp vazısında bcliııildiği üzerc "[)aııışlıy (,ı.

l)ııiı,csiniı l6,0l.]007 tıııih. lı.](X)_i']lJ. K.](X)7'l67] sar,ılı kaı,arında "()rıııaı ıliını olırak
l,ıcliılcnıniş rerlcriıı. iıışiıııiı clrcrişli iınıır 1-ıırscli Iııliııc gctirilnıcrccck ıjııılrır tılıı,ııısı

ııctlcııir lc^ 1ııırselısrtııı iıleı,ııiııc 1iübi t tıt tı]ııı] ı.ızliıı"' ıc \'ırgıtiıı ]().IIl), l6.()9,2()(]-l ltıri]ı.

l:.]0(){ .j]5]. K.]00-1'8.,i l7 sar ılı karaı,ıııda "..\ırıca: ()rınan ),a dı 2i lJ sahasıııcla kıılaıı

ı,crlerdc 1,apılan in,ıar uvgulanıalan YARG|'l'AY tarallııdan yok hiiknıündc sayılnıışıır."
t|cnilnıcktc olrıp Ktızaıı l}.,lcc,lilcsi'nin bu inıar diizcnlcnıesini 1,apnıala 1ctkisi oln-ıadığı

ıı,ılıişıl,,lığıııi|ın ıcklil']ıı llacııııirzılı Mtıhallcsi kısıı-ıııııı-ı ıntidürliiğiine iadcsinc:

Ar nı ıcklilic stııııılan Şcr kilc ]\4ahal!csi 2]j ı\da 2 l)arscl ve l8tl Ada l() ['arscldc Kozın
()rnıan İşlcınıc \{ iid ilIlliğli'ntin tcklill ilc Koziııı Kcnt l}iiti.intitıc \'önclik l/lU0() Ölçckli
Ilrgulınıa inıar l'lınıııda ilgiIi kısnıın ayııcn örtiişıırcsi scbcbillc bu alanda ilc ilgili 1,eni bir

kiıraı ılııııııasıırın gerckli olnıadığı anlaşıldığından bu kısnrında nıiidi.irlüğiinc gcIdiği şı'klivlc
ııdcsiırc: ()ı birliği ilc karar ıerildi,

K()\li§\ ()\ l].\ŞK,\ li()\lis\ ()\ lt _\\ \,lil).
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KONU.: i-l}clcdir c \lcclisiıııizin ()j.().l.]()2] ıarih ı c 52 sar ılı ıııcclis kıırıı,ır,lı İlçcnıız l Iiıcı

ınirzalı \liılııl]esi l l|16 l'arscl t Ycni l7]] ,\da ] I'ırscl ) ilc Şcı kirc jllahallcsi 2^j ,,\eltı ]
l)ırscl rc ltttl ,\tla lU l'arscllcrdc kcsinlcşcıı l.'5000 Ölçckli Nazıın İıııar l'lını l)cğişikliği'ııc
ul guı-ı olarak llacı ıırirzalı Mahallcsi I l86 l)arseldc (Ycni l732 Ada l l)arscl) lıazırlatılaıı
li l()0(ü ()lçcl.,li Ilrıtılınıı İnrar l)lanı l)cğişikliği ilc ilgili ııaddcnin I}clcdilc Başkaııı ıckrır
g(iriişiilıııck iizı,rc itiraz cttigindcn. _539.} sarılı I}clediyc Kanunı.ıııun 23. Maddcsi gercği itiraz
cdı l ip ıııccl isc iıttc ç,Ji lcıı kırıırın göriişiilnıcsi :



1'oplantı'|'arihi: 25.0_5..2022

'|'oplantı Sııli : l ():-]()

'|'ııplanıı \'tri : \.lcclis Sıltınu

K()Nt.1: l()-5.]9j sı)ıl| []clcdi\c Kaı-ıuı,ıtıntııı l5/9'da'l]cledil,e,nin prı,ıjc kıı,şılığı
borçlanıııa voltıvla cldı-, ettiği geliılcri şanIı bağışlaı, vc kaıllLı hizn-ıctleı,iııdı.
kulIanaıı nıalları ilc Bclediyc 1arallndan tahsil cdilcn vergi, rcsiın, \,r. harç
gcliı,lcri haczcd ilç,ıncz.' şeklinde düzcnlcnınişıir. Kozan l}elediyc l}aşkanlıiıııı
ait (]aranıi Rankası Kozan Şubcsindc btılunan 6297366 nolu lıcsabın vcrgi.
ı,c,siın. lıırç gcliri olarak kııllaııılıcağırıclan haciz. blokc vc buna bcı-ızcı,bir tcclbir
koıııılaı,ııır ıcıığıııı dıir kıı,ıı,ın giıı,i.işi.iliilı kararı bağlaııılın;ısı lııısı"ıstıııı,ı;

K..\ItAR: Konıisıtııı gündcnı n-ıaddclcıi gi)riişnıck iizcrc ttıplanı ln-ı ışt ır. Kanıu tahsis isıçnilcn
Ktızaıı (iiırııııti l}ınkasının 6297 366 ııoltı h!,sabın I}cledilc gclirlcrine ait tılnıadığı.l}clcdilc
lıizıııcı ıılıııııııııı \ii/]e\ı,ü]c \iıplıi,ı l}clcJi\c İııııır l iıııiletl Sti. İşçilcrinin nıuıış lıcsııhı ıı1.1tıirı
[-ıLIı,ıtııı iı., l}e]etliıeııiıı iıitlç,ı,lcı,i kı;,ısıııııııiı l.ııltlığı. kılclı ki hıczctlilnıcrccck ü.ıclirlcıiıı ıırsıı.i.ı
ıçıkçı sı1 ıltjı|.ıı trıınıııı Jışııı,,lı kıltlıgı l,ıtısııslıırtla kırır ılıı,ııııııı urgıııı olnıatlııı ıiiııi]ııdcki
YitIi]ılı\ kiır|ırli,ıı,ı ı|iIkaıc ılıııırak 1ılcbin rcdt|ine or tıirliği ilc kaı,ar rcı,iln,ıişıiı,.
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KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KlRSAL KALKlNMA HizMET KoMisYoNU

KARAR TUTANAĞl

Toplantı Tarihiı08.0 5.2022

Toplantı Saati: 10:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU:9- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesine istinaden 202l yılı Kesin
Hesabının görüşülmesi;

KARAR: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesine istinaden 202l yı[ı Kesin
Hesabının Kırsal Kalkınma Hizmet Komisyonumuzca görüşülüp İdareden geldiği şekilde
görüşülüp oy birliği kabul edilmiş olup Kozan Belediye Meclisine havalesine karar

verilmiştir.

KOMiSYON BAŞKANI KOMiSYON BAŞKAN YARDIMCISI
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K()ZA\ Ii1.I-[.ı)İ \ !. l}.\ŞK,\\ ı.ı(; l
KlRsAL KALKlNMA HizMET KoMisYoNU

K.\lt \lt lt l \\.\Ğl

Toplantl Tarihi:12.05.2022

Toplantl saati: 10:00

Toplantl Yeri; ML.clr5 Sa lonu

(O!]J: ]-l]clc.liıc \lcclisiıııizin 05.()+.]()]] tııilr \c i] sıırılı ıııcçlis kiüıırı\liı ll\,cı]ıı./

llacı ıniı,zılı \lahıllcsi l l86 l)ırscl 1 Ycni |732 Ada I Parsçl )ilc Şcı,kilc \lıhıllcsi ].1 \diı
] l)iırscl rc l88 ndu ll) I)arscllcrtlc kesinleşcn l/5()00 Ölçckli Nazıın İnıaı, l)lıııı
t)cğişikliği'nc ıır,gun olarak Ilacı nıirzalı Mahallesi l'l86 Parscldc (Yeni l7j2 ı\da l l)urscl)
lıı.ı ırlııılııı ] l(X)() ()lçekli [-|rırtılııııa İıııar l)lanı l)ı,ğişikliği ilc ilgili nıaddcnin t]elcdiıc
l}ıışkıııı ıı-,kı,ır *iiriişiilnıck iizcrc itiraz !,tıigindcn. 5jt).1 salılı l]clcdiıc Kınuııtınııı,ı fj.
\1ıtl,,lcsi geı,ı-,gi iıiı,ız tdilip nıcclisc iadc ctlilcn karaı,ııı görıişi.iln-ıcsi:

KARAR: l lacınıirzalı Mahallesi l732 Ada l Parscl ( lıski l l86 I)arscl; nunıuı,tılı

tJşııln]i,tı için hazırlaıılaıı l tUUtl ()lçekli [ ]ı uııliınıu İmar Plaııı l'cklitj: Ktızıııı ( )rıııan lşlctıııc
Miidiirliiğii^niin I}ila larih ı,ı,4] l4]78 Sal,ılı talcp 1,azısıııda bcliniIdiği tizçrc "[)anüştav 6,

l)ıiı,esiniıı l6.().l.](X)7 tarih. l;.]()()5/]8. K.2(X)7/l67] salılı karırındı "()rıııiın ılaııı olırık
lıclirlcıınıiş ı cı,lcriıı. iıışıaıa clı crişli iıııır pırscli lııliııc gcliı,ilıııcrecck ılııııliıı, tı]iııısı
ııc,,lcııir lc. l]|ı15cli.ı5\ ()ı] işlcıııiııc liıhi tııtuliıınau lrıı," \c Yaıgılı\ ]().Ill). l(),()tr.]l)()-i liırİl1.

l:.](X).l _'i]5]. K.]00-+,,ti-5 l7 sa1 ılı kuraı,ıntia "ı\\ ııca: (-)ııııan ı a da fıl} sılıasıııdı kılın
1crlcı,clc 1ıpılan inııı, tıl,gulaıı-ıalan YARGl'I'AY taraflndan yok hüknı[indc sııyıln-ıışlıı."
dcniln,ıckte oltıp Koıaıı []clcdiı,csi'n in bı,ı iııar diizcıılenıesiıli yıpnla.ü-a yctkisi olnıadIğü

ınlıışıltlııınilııı ıcklil'iıı lIıcııııirzılı \1ahıllcsi kısııııı,ııı-ı n,ı tiı.ltiıliiğtinc iatlcsiııe:

,\ıııı ıeklilic sıınıılıın Şcrkirc N'lııhıllcsi ].l ,\tia ] l'ıır:cl rc lt{tJ .\da l() [)ıı,sclıle Ktızıııı
()ııııııı İşlcınıc |\1iitliirli,iğti'ni.in 1cklill ilc Kozan Kcnt l}iiıiiniinc Yiiııclik l lUt)t) ()lçckli

[]rgulanıı inıır l'lınındı ilgili kısnıın a},ırcıı ö üşnresi sebcbi),Ic bu ıılandı il,.' ilgili 1cııi bır

[ııiır ılııııııasıııııı gcı,ckli tılnıatlığı iın ]aşı Idüğından bu kısn,ıında n-ıüdiirl|iğiiııc gcldiği şckliılc
iadcsiııc: {)ı hirIiği ilc kırır ı crildi.
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K()Z \\ liI.]1-1.,l)l\ l., Il \SK \\1.1(;l
\Il ( l.i\ 1,1 \\ \ l. lta l( l., K()]li\\ ()\ı

K \lt \lt ll l.\\.\(;l

'l'ııplanıı'I'ırihi:]5.():.](i]]
'l'oplantı Sıati; l ():_1(l

'|'ııplınlı \ ı:ri : \lcclis Saltıııı"ı

KONtJ: l 0-5:i9] sal,ılı I}clediyc Kanununun l 5/9'da'l}elediyenin proje, karşılığı
|ıoı,çlaıınıa voluvla cldc. cttiği ge.lirlcı,i şartIı bağışlaı, \,c kaııltı hizıı-ıctlcı,indc
ktı]lanaı,ı ıııılları iIc I]clcdirc tarallnclan tahsiI cdilcn vcı,qi. rtsiın" r,e. hıı,ç
gclirlcri lıııczcclilcııcz.' şcklinclc tliizcıılcıııniştiı,. K()/.an l]clcclivc Raşkınlığını
ıit (jıranti Bankası Kozan Şulıcsindc bulıınııı 6291366 ııoltı l,ıı,sabın r cı,ui.
rcsin-ı. harç gcliri olaı,ak kuIIanılacağından haciz, bloke vc buna bcnzcr bir tcdbir
ktıı-ı u lan-ı avacağı ııı dair kararın görüşülüp karaı,a bağlanılınası lıustısı.ıı-ıu:

K,\lt,\lt: Ktııııisıtııı ıiiııtlcııı ıııiıdtlclcrı g(iı,iişıııck ti/crc 1()l)lıııılııı|ştır.Kiııııtı ıılısis isıcnilcn
Ktızııı (iiırııı,ııi l}ıııkısıııııı 6]97]66 nolıı hcsaLıın l}clcdi1,,c gcIiı,lcriııc ait olnıadıgı.I}clcrlilc
lıizıııeı ıılıııııııııı siizlcşıııc \iıptıuı l]elcdi\c İnıaı, l.inıited Şti. İşçilcrinin t,ı,lxiıt lıcsııhü ()lJtıitı
btıııtııı isc []clcdiıcniıı gidcrlcri kapsaııına kalclığı. kaldı ki haczed ilnıc,l,ccek gclirlcrin rasaciı
açıkçı sı1 ıltlığı tıııntııı dışındı kaldığı hıısuslaı,da kaıar ıılırıuııııı tılutıı,ı olnıadığı ıiiniindcki
Yaruıtar kararlaı,ı tlikkaıı, alınarak talcbin rç,tltlinc t,ır,hirliği ilc karar rcrilııriştiı-.
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K.\R.\lt ıı ı,rı,rtlı

'l'ııplınıı'l'ırihi: l1 05.202 2

'|'tıplınlı Sıııi: 09:.1()
'l'ırplantı \'eri : \leclis Saloııu

K()NtJ: fl- l7 Nisan 2022 tarih vc j|8l2 sal,ılı Rcsıni Ciazctcde yal,ınlanan t}eledil,c ve
l}iı!,lı ç,,,,,,',,t' ,rı ile \liılı;ılli İılıırc l}ııliklcıi \tıtııı KttJtıı İlkc re Sıiı ııt]ıııl liıı,ı ııı l)ıir
\'(iııcııııclikıc l)ciişiIlik \'ıl-ıılıııısıııı I)ııiı \'iincınıclik ç[intlcki IjK-Jilc l}clcılilc ıc l}ıglı
K tıı,ıılıışl:ıı,ı ile \lıılıılli İdıre Itirliklcri \()fııı Kit(lro ( cııcllcri ('l() (]()().()(.X.)-]+(),()()()) \cI,

alııı I}clctlilclcı,i lısııil'(]çtı,eliııdc bulııııan llclcdiyclcı,dc zoruıılu ihdas cdiln,ıcsi gcı,ckcn
ııı(iJiirli,iklcr l'cliiş Kuıulu Müdürlüğü iIc İklin] Dcğişikliği rç Sıllr Atık Mi,idi.iılüğiiııi.in
Yiinctnıcliğin Kııtlro]arın -I'espiti baş|ıklı 9. Maddcsinin 2.tlkrası rc Kadrtı İhtlası hiışlıLlı
lı). \1ıddcsinc isıinaı.icn l .Adçı l' inci dı,ıcccli 'l'ctiiş Kurulu Müdtidtiğti kadrtısu ilc | .Adct

linçi tlcıcecli lkliı,ıı I)cgişikliği ıç Sıllı .\ıık \1iidiirliigii kadrosıı ihrli,ısı l-ıasıl tılıııısı
ııcdcıı j r l,. g(iriişi]l iip kırıırı [ıağlaıııııası,

K,\RAR:Ktınıisrtııılırca \apılan 8(j |,lişnrc lt, rdc lıcr iki ın iii.liiılüğtin kuı,ıılnıası 1cıcddi]tlcI
tılııştuğtıııdan ktıııu ilc ilgili bakanlıklardan rcsnıi gtirüş istcıınıesi göıiiş gcldikıcn sı.ıııra lçkı,ıt
dcg.cı,lcntlirilnıcsi.kararıııa ı,arılnıış olup karar ıı1 çokluğu ilc Kozan t}olcdiıc \4cclisiıı.,
I liıı tılcsinc karaı, r ı:riln-ıişlir.
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