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'l'oplınıı'l'ıırihi: ()7.()7.2().]]

'|'oplanııSaııi : ll:0()
'|'ııplanlı \'cri : Vlcclis Siılıııııı

K()Ntl: l-) l]clçılirç \l,,:e lisiııiziıı ()1.0(j.2()]2 tirrilı r,c tl-] sıl,ılı ıııcclis kararıyla l'lııı r,c

lliitçc. Kınıııı r c Kaıaı,laı, r,c lıııtıı, Koıııisı,tııılarıııı haı,alç cdilcn 5.i93 sayılı l}clcdil,c
K aıııııııııı tııı l5/()'dı'l]clcıli.vcnin prtljc kaışılığı borçlınıııa _voltıyla cldr, cı(iüj gclirlcri şaııIı
[ıağışlır vc knırıtı Iıiznıcılcı,ıııdc kuIlunaıı nall0Iı ilc l}clediyc ttıIiılıııdan ıuhsil edileıı ıcı,lıi.
rcsiııı vc Iııırç 1ıclirleıi hıczcdilenı.,z,'şcklinde d i.izeıılcnııı işt iı,. K«ızaır l}clccliyc Başkaıılığıııu
;ıil (jııı,ıııli l}iüj)kiJsı K()zi.ııı Şıılıcsindc l,ıııltın:ııı (ı297l(ı(ı ııolıı lıcsabııı i,crgi. rcsinı. haı,ç geliı,i
ıılııı,ıık Lııllıtııılııcı!ııııtliııı lıııciz. Lılııle ıe l-ıııııa bcıızcı bir lcdlıir k tııı ıılaııııı,acağ ı ile ilgili
ıııiıı.lticri llçlctlivc l}ıışlitıııı ıı:kı,ııı g.(iriişiilıııck iizcı,e iıirıız çııiğiııdçıı. 5.j()] sayı|ı l]clcdiye
l(ıııııııı.ınıııı _).j, \1irtldçsi iıcı,ci',,i itirıız cdilil,ı ıııt,clisc iıtle cdilcıı l,ııııııı 1ıiiı,tışiilıııcsi

Kı\llAll:Ktızıııı l}clcdilcsi N,lccIisi Kaıııınlaı i,c Kaı,ıııltır htııııisl,tııııı iıiiııtlcnıdcki iş ıc
işlcknılı,ri ;:iiı,tişıııck üzcrc 07.07.2022 saat lL'dc Kı.ızaıı bclediye ıııcclis Sıltııııında toplOndı.

l]lc alııııııı koıııı ()l .07.?-027 taı,ihli n-ıcclis toplantısında konı isyt,ıııuııı uztı lıavalc cdile ır

'I}eledirç \1celisiıııiziıı ()1.06.-r().l:] ıuı,ilı ıc llJ s:ıyılı ıııcclis kariırır,lıı Pluıı r,e lJtiıçc. Kaı-ıuıı

ıt, I(ııı,ııı,lııı,\ç lııı;ıı l\()]],]i5\tıııliıı,ııı:ı lıiırıılc erlileıı 5i9l siirılı l}clçdirc l(ıtııtıııttııtıtt l5.19'tlıt

'l}clctliıuııiıı 1ııiıic kııışılığı tıııı,çlaıııııiı l,ııltıı,la ı:lılc cııiği gclirleıi şaıtlı bağışI.ıI rc kaıı,ıı-ı

lıizıncılcıiııilc kııllaııaıı ıııalları ilc Bclediye taraIlndaıı tıhsil edilcn vcrgi. rcsiııı vc lıaı,c

şıclirlt,rı lıaczetj ilcnıcz.' şcklinde tltizenleıınıiştir. kozan l}elcdiye [}aşkanlığına ait (iaıanıi

lJiıı)kiısı K()/iııı Ştıbcsiııtlc tııılıııııııı (ı2()7 j(ı6 nolıı hesabııı vcıgi. ı,csiı'ı1. lıaıç gcliri tılarak

Itıllııııılııçiii,ıııılıııı lııı,,iz. lıiıılır, \c l)ııı]iı l)(ıü7çI bir ıcıllıiı ktıııııl;ııııııl,iıcıl.ıı ilc ilgili ıııaddcl,i
lJe]et]iıe l}ıı;kııııı ür:l.,ı,iıı, 1,iiriişiiIıııcl ii,/t,ı(,iıit,iı,/ eııi!,iıı(l!,ü]. jj()j ııtı,ılt l}clcı|irc Kııı!ıııtııııııı
]_l. \,liıdılcsi 1ıeı,..gi iıiı,az c.lilip ıııcelisc iııılc t,dilcıı kıruı,ı 1ıüı,iiştilıııcsi ııııtlilı:sıd ir.

\'ıpıliııı iııccleıııcdc ıııczkıır ııacldcnin Mal,ıs 2()22 ıılccli5 ttılılaııüısıııtla

l.iııııisı,ııııııı]ıtızıı haı,alc cdildiiıi. iııcctcnıc ncliccsi!ıdc ı)]c7küıı, lıcsııbIt) j]9-J SK'ııtııı lji9
ıııadtlcsi kıılısıııııııı girıııctli!ıi. Kııu;,ııı l}clctiil,csi İıııar l,ttl Şirkeıiıdc çalışın işçilcrin ıııaaş
(jrlcııcsiıııle ktıllıııılılıiıı [.()ılıis\()ı,] ııılııı,ıı ekindcki l!1ali llizııcllcr M iid tirliiğiin iin 1'azısıııclaıı
ıinlıışıl,,Iıl-ıı ııı ııcıı \'ıııiıııiır ]i:ıı,ıırliıı,ı ilııı.,ıtılıııstııı<lı 1tıkııııt|iı sal,ılııı gıliı'lcrle ılgili tılııııi.
kııııııırrı ı;,ılısis luı,ııtı ıılııııııiısıııııı;ıuı,ckli tılııııclı!,.ı hcliıtilçrck idtıı,eııiıı [ıtı teIılill ktııııisı,.ıııtlıı

I(d(lf dı l ıılış \ üj ıııccl is tıııaı ıııdıııı geçıııişli ı.

llctldcclilcn [,ııı ıııadde.r-e Kozaıı [}clcdiyc l}aşkaıııııın itirazı tizcıiııe lckİar göıiişiilnıck

iil.ı,c k()l)(ı k()t]]iS\,()ııtııüıtı7iı hır,alc cdilıııiş Yc lckl,ar iı-ıccleıııcvc alıntılıştll,

l) i,i() l \iı_\ ılı I1elçJir,. l..,ıiııııııııı]ıııı li '/'.lıı 'I},"lçılireııiıı 1ırı,It kııılılıı',ı lxıı1'lııııııl;ı

rolıırl;ı çltlç ctıığı iıcliıleri şiıııll [ıiılıışliıı re kııııtı lıizllıelleı'iılile [.ııllııliııı ıı]iılliıIı ile l}el.'ıliı,ç

ıaı,aljııı:laıı ıahsil cdilcıı r,ergi. resiııı yc haı,ç ts(,lirlcIi h;ıczcdilcnıcz. "iııikıııii yaıdıı', l]ıı lı(ikiiııı

çcrçcvcsindc l]clcdivtııiıı 1,ııkarıtla su1 ılın gclirIeı,c ıııılısııs tıliırık ıçıIıııış lıcsaplıı' iiz,.'ıiııtiıl

r.riı lı;ır ıız tıesıılıı tılııı,iık liııllınılnıış isc hiiviil, ü)Iiıııdiı [)ı1 şıclİılcı'lc İlgİlİ olaı'ak l\iıllıtl\at

ı;ılısis kiırıırı ıılııııı[ıilccciıi ı]ıc(,lisiı| ıiıl,..liriıı.t*tliı,, ,\ııeıık ı,iılıılııı iııeelcıııctlc Ktızaıı l}clÇdlrÇsi

\,1ıli llizııı.,ıltı, \,liitliiılii!ıii t i ı ı 

, 

ı ı l i ı ı ,,l ı i ı ı kıııııislııııı sı.ıııııliııı \iızıtlaıı ı"ltı ıııltışılacagı ilzcı.:

lıa[.kıııd:ı l\iııı]ıı\iI tiılııis kırıı,ı islçııı:ıı (jaıiııııi lJiınkısı Ktızııı Şul'ıcsiıı,,|c lıulıınaıı 6297.1()6
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ltı hesııhııı ıııstiıiıı bçliı,ıilcıı "l}eletli.vçııiıı pı,tıie kııışılıiıı [ıııı,çlaıııııı rtıltır,lı cldc cııi!ıi
irleı,i şıııılı lııgıışlıır re l.iııııtı lı iznıct lcı,intlc kıılliıııııı ıııılliıı,ı ilc l}clctlilc ıııı,ıtlııdııı ııhsil

cdılcıı vcı,gi. ı,csiııı r,c lıııç g.clirleriııu aiı o lııiıı.lığı. 'Kozaıı l}clccIiıcsi lıııiıı, ı c 'l'icaı,ct l.ıd,Şıı
lıtinyesiııdc çılışııı işçilcıiıı ıııaaşlarıııııı (itleırnıesi için ııçıldığı lİcliilcııınişıir. Kozan
l}clı:tliı,:siııııı kcn.li hiiıır,csinılcki İıııiır re Iicııı,eı lıd Şıi 'dcıı hizıııcı ijlınrı y(inıeıııi ilc
lıiznıcı sııııı lıltlı!ı. [,ıtı'sitllll i,lllllı ııctlcııi.ile [ııı şirkcıc horçlaııdığı ı,c i)dcıııe vapıı,ıak

i l t ı r t ı ı 1 ı ı ı ı ı i l i ı kıl.iıliı. ilıılaı ısı_ı,liı şiıkcı çıılışıııı işçilcıiır ıı,ıiıışlıı,ıııııı ıiıleııırıçsi için şirkcı
l,ı[iıırcsiııç iıklııı,ılıııı l,iı iıİ.'Ieı tılrlıııiıı ııçıi. lıir şckilJe ııılı,(ilıııı:kıt,tliı,. Kııııııırı ııılısis
kaı,aı,luı,ıııııı \,Lıl(itıü(liı savılıııı lııısı,ıslaı,dışıııda alıııaııııı ıni,iııkiin olnıadı!ıı ktışkıısuzdıır, Aksi
diişüıı lild iiğtinc,le l(ozaıı [}clediycsiniıı ıtiıır giderlcı,i için ıçıığı lıcsalıliıra nıuclis kararı ilc
kiııııtır,ı lalısis kaı,ırı alıııdı{,.ını.la alacıklılııın alacağına ulaşnıa inıkaıııııı cıı.ladan kalclıracağı
.ııııtıctı çıkıııııktiıılıı,. IJtı ııctiçııle belcü.lir,,,,n iıı 1ıidcrleri(tıorc ıı)ılcden i1,1c açllan bu lıcsaba talısis
lıırııı,ı r cı,ıııck ıııiiıııkiiıı ıı(iı,iılıııcıı,ıekıetliı.

])Kııltlı lii: \'ıı1,.ılı1 k ıııtıı,lıı,ı ı ıı.lı lııı rıclirlcı,r(iııiiııticıı tlc kiııııtııtı tılısis kaıaıı ılınış
ı,lııııttııı] s,ıııtıçtı cıkisiııiıı otıııadıgı iliıdı' cdilıııişıiı, 'I-,('.Y^I((illn Y l?. lltIKtIK l),\lRl]SI
lı. ]()lll/ll9.]2 K. 0lll/l2ll0] 't . 4.12.20lll karaıında ". 539,i Sayılı l}el,:dil,e Kaıııtıııu'nrııı

|5,sıııı nıutltlcsiııdc ıçıkça lıiıczcdilıııczlik için vcrlıi. rcsiın. lıarç gcliı,i olnriı 1,ı dıı "liilcn
kıınııı lıizıııcıiııılc lirılliıııılnı;ı" ktışıılliıı,ıııııı [ıbtı! cdi|ıııcsi kııışısıııtlı. lıclcdivcl,c ail tıir
piıı,itııııı lıiıezcdilıııezli|,.i aııcalt l'iili dııı,ııııııııı ıespiıi ilc [ıclirlcrıınclidiı. lJıı ktıııuda i5piıı !iikii
l){)ıçl[ı\iı tl(işıııclııctliı,. ltiı tli[cr ııılıııııı!ı. lııczçdilcıı paı,aliııııı vcrgıi. rcsiııı. harç gcliri
. ı ] ,. i t ı r'1 r ı ı ı t ı \iı (|ıi liil.ıı k:ııııtı lı izııı.,l iıı,"l* kııllııııldığ.ıııı lıtııçlıı 1}clcdilc ispal lanıalıtlı ı. l}u

ııc.icıılcdir iii, hıciı,li lrınkıı lıcsa[,ıııidaki 1ıaıalara ilişkin tılaıak kanıuya ııhsis karaı,ı

htılunı:ıasıııııı sot)tıcı ı:ıkisi vokıtıı." Iliikıııii çcıçcvesiııdı: haczcdilnıczlik şikayı-,ı lerinde isput

ıiiki.iııiin l-ıorçlııy-a( [iclctliyc),c )ail ()ldtığtı şaycı 1,asada siüyıliııı !lçlirlcrtleıı biıisinc haciz-

l,ııııtılıııısı haliııdc şikı_ıct iizcıiııe lıııcziıı l,ıld ı rı lahilcccği lıeliııilıııişıiı, l}ıı dıırtııııda stııırıcıı

eıkisı tılıııiı.ıın lıiı,kaı,ar ıılıııaııııı iiç[incti kişilı.,ı,iıı lıık \c 1ılacak ltıIın ııı kılbıııa ııcden ıı|ıııı
iIııiıııiıliıtiz iıı\lı e ( lilt],ıcı) ıc li(liL

' l}tı ııcıleıılc ktııııisıiıııııııııız itııccki karıııılı bir dcı.işikliğc gitıııt'yi gcıukli g()rıııcıııiş

r c itl;ııcııiıı [ııı ı iiııdcl;i tekliliııi ııl tıiıligıi,'iır çııklıı!ıtı ile rccli|eııııiştıı,,

li()\|ls\ ()\ lt.\ŞH,\\ li( )\liS\ ()\ ŞK.\\ \ ltl)

\lııIıılIiı]

t \l,, ı 
,\ 
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MEcLis iıvan xovıisyoıvu
KARAR ruıaıvRĞı

Toplantl Tarihi:29 .o7 .2022

Toplantl saati: 14:00

Toplantl Yeri: Meclis Sa lonu

KoNlJııo-ı Bclcdiye Mcclisinıizin 01,06.2022 ııilih vc.r3 sayılı iıııar vc sosyal lliZllıcılcI lialkla llişkiler
linürcllilcı, lliznıcl konıisrrınlaıınl lravalc cdilcn. Ac|aıla Kıdılsıro MtldiiIliiİ.iintin .jI.0_i.202] 1ırih 509j986
sar ılı vazısındı bcliıildiği iizc|,c:
ı) Kozan l]clcdirc lr4cclisiniıı 0l.()].?{]]2 ıııill vc 2()j]2-,'i5 sır,ılı kırırı il., itçeıııiz lı^(lü 

^lt 
l\1ıhllllr.sintlc ]].l()]

1iıl,ıılıilccck l,ıilirkişi ol;ıı,ak scçiıcIr 1.177(l],|.l l5.1 'I'.('. l(ilDlik ı]ııınitt,itll ivl.hl]](ü Akil'l),\a;l,ı'nıl) Lıiliıkişilik
şarılarına lıaiz ıılnıa(||ğl anIaşlldlğ||]dın.
b) Kozan l}r,lediyc Mcclisinin 04.04.2022 tafih vc 2022-5l sal,ılı klıı,aı,ı ilc ilçcnıiz 

^RsI.n 
Nl'AŞn

Mahallesindı, j402 sıyılı Kadasıı,o Kanıınııntın halklin]lc[!nce yapılacak olaı kaciasıro çalışnıalaıında kadasıro
çkibindc !:örcv yapalıilccck bilirkişi olaıtık scçilcn l2598290l52 'l-.(]. Kinılik ntınıiıralı Mahn,ıııı DİNl.F]R'in

scçilcn tıilirlişilcıc ııit niiliıs ciiı(l,ı|] ltıtokolıisiııiıı ııiiıılcı,ilıııcsiııiıı,_rtiIiiliilılıçsi:
|-Adana Kadısııo Mı]dii|,liiiiil]iill ()1.1)6,2()]2 ıtl[ilı jl77()lj 1azısııldı lıcliııiIrliği i]Zcı,c: Kola!l lıclcdi\§
Mcclisinin 0l.()].2022 tarıh V!, ]()2]-:i5 saı.ılı kaııı,ı vc 04.()1.2022 ıtılilı Yc 2()22-sl sıl,ılı kıııı,ı ilc j,102 sıl,ılı
Kadasıro Kantıırrıntın hiiktlnılcrincc 1,apılacık olın kı<lasıro ça lışnıa Iaı,ındiı lııdıslrıı ckibin(lc gilrcv 1,apalıilccck
biliıkişi oIara[. seçilc,ıı:
ı) İlçcnıiz Çanaklı Mahallcsinden 20287060252 1'.C. kinılik ırı.ınrarıılı Vcyscl I)l.,:MİR'in;
b) ilçenıiz Vırsaklar |\'lahallcsindcn l-j05429992,1 'l'.('. kinılik nunlarall l;),i]p DoÖn N'ın. l50432j6880 l'.C.
kin,ılik nıınııralı llakkı A ltlŞ'in. l-i8.1l2l020,1 'l',(], kiııılik ıııııııaırılı Alınıcı l)n Zn ll'ın:
c) İlçcnıiz Şcvkiyc MahalIcsindcı l78001,1:]iil8 '|'.(,' nııııaralı ()sırıitıı lıli()a;1.1.|'ııtın. l00]?]9(){)56 -l'.(].

kinıIik ntınıılalı Mııhaılınıcı Şi|billı K^l{A('()ll,'ülır \( l"'](üı1.1]96tJ56 l.(], kilırlik ııtııııaı,iılı lvlusıalil (iöklıın
KAYA'nııı:
ıl) İlçcnıiz lt|liınpiışiı l!1ılıallcsi l2.t69j21,1l,i0 l.C. lıiııılik ııuıııırılı Vcli KINn1.I'ııııı. l7()59t67950 l.C.

Linllik ntınııraIı n li l'li-|'iK'In:
ç) ilçcnıiZ'|'iilkcli Mahallcsi 20?81l04.](ı8(ı'|'.(]. kinılilı ırrııııııalı Ali l)|al{'l SiZ'in.2l0l60l0l80'f.C. kinılik
nııınıralı osıııan ARlK'ın:
t) ilçclniz llıcı[lş ğı l\1ııhıll,.,si l 02(ı7:]95(ı l 0 -t'.C. kiııılik nııııııı,alı t)ilck Çn |}[JK'tıır. l993()0(ıttj(ı,l'|'.C, kin]lik
ııtıııarall Kcıran K(.1Ç(l KK^Y ll^N'ııı. lj3l.,]]7jıl() 'l',(]. kilıllik n!ıtlııl,ulI lvlrılilı n tliŞOÖl.U',rtln.
|,l0]j]66ljtl l'.(]. kiııılik ıııııııııılı l\lchı!lct Yl1.1\1AZ'ııı. l()8()70762()0 l'.('. Liııılik ııtııııriılı ZcLi('Al}[JK'ıın:
l}ilirkişilil lrii[cvini iş ılı.ızıılcliııc biıahcıı t,ıiliıkişilik ya pı ıııyııcık lıı,ı vc 1,cılcrinc "|}ilirkişilı.,rdu arınacıık
niıcliklcıi" kalısavacak şckil«lc ycni biliı,kişilcı,in scçilcrck scçilcn bilirkişilcıc iıiı |rilIiıs cüıdan lbıokopilcriııin
üriindcrilıncsi ilc ilgili tı,klilinc aiı kOnıis),on mPol,tlllun g,öriişiilnıcsi

KAıtAlt: SliZ k(,nılsu liotlli5ı,()ıı nlıı(l(l(§i al|ığ ldalii şckilrlç diiZ(lıltltçrcli llcletlire Mulııa1,1lk
lViidiirliiğiiniin Kıı ınııkını iIt işbiıliği }ıt)iıı, l( 5

kiıı,ıı-\,eriltııiş olup btı şcliildc ıııcçlisı: hıı,alt ctlilıı

y
ç§illc üe §(llıııçıı ıılcclisc hırılcsinc ()r birliği il(

o
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çANAKLl MAHALLEsi
Adı Soyadı

1-Ali 6ÜtTEKiN
2-ömej YlI-DlRlJM

3-ismet YILMAz

T.c.

1 21093 33 310

Tel.

5367 829129

Adı Soyadı T.c.

12556315200

I Te l.

1_

Ii>262227928

19267095650

2-zekeriya KARAoĞLAN
3-Hacı ömer BoLAT

5425417i>79

5363173442
?97]]]!to2
5 301718 389

4.Hasan sAVRAK 19312089610 5364058200 4

5363787233 5

532409607 9 6-osman YALÇlN 186791140_96 l 5417 L54524

TUFANPAŞA MAHALLESl

5-Mehmet ERTURK

6-Veysel DEMiR

VARSAKLAR MAHALLESİ
1-Ahmet BAŞKUt 1.474326I99o 5367? 497 65 1-Atalay ÖzER 1791111,8230

2-Musa ERoĞLAN 1,4596246940

5307 46633] 3-salih ALTlNTAŞ 20788040548

5308223681

5367600244

5379306260

sı

4^M. soner UzUN 78454717922

14500208714

I47192474I0

19663081004

:[599].2039]-0

2-cemal_Yüksel ŞAHiN
3-Nimet çETiN

l_i?!_19?q50
54L1798560

5333855551

4_Mustafa özARstAN 10444 388596

5-Dilaver YALlM
6- Eyüp itDENiz l l

AHALLE

5-Mehmet AYDlN

6-Yuİdanu r BEDiR

1-Arif KARAKAŞ

2-cumaıi BEYDıLLi

5373853]00

5368508794

2o344o3a4o l 54 19354738

TüRKELi MAHALLESi
16339166072

ARSLANPAŞA M
1 5138630100

s383o985672- 1907207 4246

]
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1:EyylP qNAL
2-senduf BERBER

3-Ali GÜR
4_Miktad
KüçüKAKçALü

5-Hayruılah DAĞLl 
_

6-Hacl ÇiNçiK

K() j\{ ISY()N B^ŞKAN l

1620119_6534

1 1,7 97 344680

5444021.40o 3-

5 39 393 6706 1

4-Mehmet BAYKUL

5^Aytekin BoYRAz
6-

14665221798

167 861.73302

5386638003

5367784439

BAĞLAR MAHALLESi HAcluşAĞl MAHALLEsi

K()N4lSY SKAN Y 1ll).

10366387240
j-7563148230

20392053576
5_3544l=9!§9

5332031367 3

6

1554T214700
-l044].386502

2113605983A

53928qtr6.!7

5919449ş!
5384702845

lız ( jiıııı ı^Ş

ijYttıyı:

/\ıxla), ()Z I]İtY tıs ()(jl.|,] Vıılkaıı l}AYRAKÇl

ŞEVKiYE MAHALLESi

?209999,1q9

2o287060252

139286ljj?

53643 38038

3-Aydın ÇALlŞKAN_

4-Eyüp çiNçiK

2.

5_



M Eclis i ıvıRıı xoıvı isyorııu
KARAR İUIRİİİRĞİ

Toplantl Tarihi:0(;.o/,?.o22

Toplantl saati: 10:]()

Toplantü Yeri: Mcı.lis Sı lcı ıı u

K()Nt]: l3^llçcnıiz llıcııııirzalı (Ağlıboğaz) Malıallcsi 5tJ3 ada 2 nolu parscl dc,

buItınaıı Arsa vasıtlı j77.00 ın'yiizölçiinılü taşınnıazın 5i29 (rı5.0{)) hissesi |55232]3l94
l,('. ııııııııra]ı ]Vlclınıcı tığlu llakkı KUllL|(Xjl.U adına. .il2/j77 (l]].0() ııı?) hisscsi isc
kozaıı lJclecliıesi adıııı kal,ıılı rılup: s(ız koııtısu taşınıııazdaki (ı5.0() ıııl Koztııı [}elediye
llissçsinin il9l sa)ılı lJclcdive K aıı ııntııırıı-ı lll/e ınaddcsiııc vc j|9-} Sayılı İnıaı,Kanunun
l7,Mııddcsi 1.I}cıııli ur,ıı,ıııca Ktızıııı I]e ledil c IIisscsiııiıı (aşıııınazdaki diğcr hisscdaı, tılan
Iiı]iliilr.l l.(, ıırııııııı:ılı l\|clııııuı ııplu Il;ıkkı KtllttJ()(ll.tj'ıııı sııış iş|cıııiııiıı rupılıııası
lıusıısıııı ııı ı 1ıöriişii l ı ııes i.

KAI{Alt: İlçeırıiz Ilıcııııiı,zalı (Ağlıbıığaz) Mahallesi 58] uda 2 nolıı paıscI dc [,ıulunaıı Arsa
ııısıllı l77.t)() ııı'ıiiziilçiiınlii tıtşııııı]aııı] 5i29 (65,00) lıisscsi l552.i2j]l94-1',C. rıunıaı,alı
\lilııııeü .ılılıı llııkl.ı Kt ltl'(ıt-i1.1' ııJıııiı. i1.1 .i77 ü.il2,()() ııı'1 lıisscşı isc kozan l}cleılİycsi
ııdııııı kiı1 ıülı olıılı: stlz ktıı,ıııstı ı:ışıı,ııııızılıki 65,0() nır Ktıziııı l}clediyc llissesinin 539]]

s;ılılı Bcledilc Kaııtııırıııtıır lti/e ıııaddcsinc ıe .ll94 Stıvılı lıııtıt Kuııuıırın l7.Maddesi
i.[}cııdi ııyaı,ıııcıı Kozıııı l}elcdiyç ilissesinin taşınınazdaki diğcr hisscdar olan l552]2]jl94
|'.('. nıınraı,alı Mehıııct oğ,lu l{akkı KtJRtJ()ĞLU' na satış işleıııiııin yapılması hususuntla
l}elediye cııciiıııcıı iııe yctki vqı,ilıııesing. kcıınisytını,ınııızca oytıirliğ.i ilc karar
ı e ıilıııişıiı.l}clcdirc Mcclisiıc arz oltıı-ıı.ıı,.
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MEcLlS lMAR KoMlSYoNU
KARAR TU rANAĞl

Toplantl Tarihi:20,()i,2 02 2

Toplantl saati: 10:.]()

TopIantl Ycri; l\.4 C,( li5 s,]lOr]u

K()Nt.l: \liilLiıçıi K(),/iııı l}clç(li\eşi ırlııııı k;ıııtlı olaıı |lçcıııiz liskiıniıııtaş Mıhallcsi l95 l

iıı.liı l| ııtılrı ..\ı,siı ıiısıllı ]l)7.99 ııı: ),ti7 ijlçi]ılrlai tı.ışıııınıt/.ıı1 ]lltl6 savılı l)İK ııun j5/c vc
,l5.Maddcsiııc 9(iI! Silllşıl]ın lalıılnıiısı lıııstısıılıııl1 giiıilşiilıncsı.

KAItAIi:lı4ii]kivcıi Koztııı l}cl,,,clilcsi udıniı l,aııttı olan İlçcıııiz liskiı»aıııaş Malıallcsi l95l
ııtIı llııtılıı i\rsıı riısıllı _j.l7.9') ııı|l,ilz(ilçtiııılii ı şıııııııııııı 2till(ı sıı1 ılı l)lK ıııııı _'i5/c rc
.lı.Maddcsiııc iıiiı! stıtüşıııüt) ı al,ıılıı,ıısı htıs(ıstı !ıtiriişiilıııiiş tılııp sııtışını ()\, biı,lİğİ İlc kariır
ı crilıııiş vc l(o,, ıııı l}cIcdil,e l\4cçlisiııc lıııı ılc cılilıııişıiı.

K()Mis\ ()\ li.\Şl(.\\ l li()\| i5\,()\ lt.\ŞK,\\ \,lil).

l lıı ıl) ( jiılırlc .\ l /\Ş
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MEcLls iıven xovisyoııu
KARAR rUİRİİİRĞİ

roplantl Tarihi:Ota.0 /.2 ()2 2

Toplantl saati: 0(]: }(J

Toplantl Yeri: M(,( lıs 5alolıu

K()Nt]: l5- lvliilkivçti Kozaıı [}clctliycsi iıdına kayıtlı olaıı İlçcıniz [}ağöz('i Malıallesi l()4
iıdı (ı9 ııtılıı 'l ııılı viısıllı 4l.] j.86. ınr viiz (itçiiııılü taşıüınıil/ın 28ll(ı sayı|ı DİK nıın lS/c vc
lı \llıJı]eıiıı,,!l\]re lltIı)lı]lı1 \01lılılılı.ı l)ııııısııı)ıııı 1,.iiı,ıişiilıncsi.

KARAlt: lV'liilkiıcıi Kozaıı lJelctliıcsi ıtlıııı kavıtlı ıılaı-ı llçcnıiz [}ağ()zi.i Mahallcsi l0] ada
69 ntılıı 

-l aılrı ıısıllı {l2.j.8(ı. ııı1 vliz iilçiiınlil taşInıtıiızıtı 2titl(ı sayılı l)İK nun j5ıc ıc
.l5. \1ıddcsiıı,: lıiiıl,siütışının vapılınısı lıııstıstııırııı t](iraişiilıııüş ı.ılup satışııı ıcddinc oy birliği
ilc [,ıııı, ı eı,ilıııi; ıe lıeleıiile ıııeulisiııc lıııiıle ci.lilıııişıiı.
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M EcLis i rvıan xoıvı isvorıı u
KARAR ru-rnııınĞı

Toplantı Tarihi;2 2,0 /.202 2

loplantl 5aati; 1O;O0

ToPlantl Yeri: Mt c lis 5alOnu

KONt.]: l6- l!1i.ilki.v-cti Ktız:rn I]cl,.,dir esi udıııa kayıılı ıılaıı llçcıııiz_ l}ağ(lzti Mahallcsi
I l6 aılı 29 ıııılıı l}ılıl:c ı,asıllı ]Otl 1.lJtl ııı'ıiiz (ilçiiınlii l1ışıtııııiı7ıIı 2tltl6 stıyılı l)İK nıın j5/c
ıe ]5.\1iıdJı,siılc 1liile slütlşıtlııl r,ılıılılılııı l ı ııs t ıs ı ı ıl ı ı ı ı ıriiriişiilıııesi.

Kı\ltAlt : 1\1iilkiıcıi Kıızııı l]clctlirçsi ııilııııı ltır ıtlı oltııı llçcıııiz l}ığözil |\{ııhııllcsi ll6 adı
?() ııoIu lliıhçc ı,asıtlı ]()tl|,88 nı! 1iiz iilçiinılii tiışııııı]ıızııı 1!litl(ı sa1 ı|ı l)İK nun j5/c vc
-lj.Maddcsiııc iı(iı,l: siüıışııııı,ı 1,apılıı,ıısı lııısıısıı g(iı,iiş|ilıırilş ()lu|) saıışııı rcclcline oy birlig.i ilc
kııııı, ı cri lıııiş ı c lıclctlir ç ıııcclisiııe lııı ıılc .,dilıııişıiı.

l(()},llS\ ()\ ll.\s K.,\ \ l K()NliS\,()N lt ,\N Yltl).
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KOZ^N ıtıiı.li]l)i Y ıi B^ŞKANı.ı(;t
M l]Cı-is SOsyAı, l{iZLı ıaTt.l]R ıtAı,Kı-A i ı,işr i ı..ıiıı,

ı..ı c n ı, ı,i ı.ı: ır ı ı i z.ı.ı ı.:ı, xo ı,ı i sy<ı ıı ı.ı
KAıt^lt ı,u,ııııĞı

-l'o1ılınıı 'l'ı rih i: l9.()7.2022
'I'tıplınl ı Sııti: l ():-]()

l'oplantı Ycri : l\4eclis Saloııtı

KONt_]: Vilayctinıi (icri İstiyoı,unı" soıı giinlcrdc iI sayısının l00'c çıkarılacağı
hahcrlcri [izcı,iııc I92j- l92(ı ı,ı|lıııırdiı ı ilar çt oIaıı Ktızaıı'ıııııza iadc-i itibar 1,aııi
Vilal,cliıııizi gcri istirıırtız slotııııı ilc ı,|icc nıcclisinıizin ıarsivc kararı alaı,ak. Kozaıı Vilayct
t}ııcak Mcrkcz olnıak iizeıc Uazikö1 . lIacıbc1 liııin nıilşıcı,ckcıı İlçc 1,apılnıası trtısıısunı.ııı

!.]{iııdcı,ü-ıc alınıp o1 lanarak siyasi parıi İlçc l}uşkanlıklaı,ına Adana Millt-tvckillcıinc
gönderilnıcsi hususıınu ıck litj;

KARAlt: Vilayetinıi Geri İstiyorurn" son 6ünlerde il sayısının 1OO'e çıkarılacağı haberleri üzerine

1923-1926 ylllarlnda Vilayet olan Kozan'lm12a iade-i itibar yani Vilayetimi2i 8eri istiyoruz sloganı ile

yüce meclisimizin tavsiye kararı alarak, Kozan Vilayet Bucak Merkez olmak üzere Gaziköy,

Haclbeylinin müştereken llçe yapılmasına Ve siyasi parti ilçe Başkanlıklarına Adana M illetvckillerine

8önderilmcsine oybirliği ile karar verilmiş ve Kozan Belediye Meclisine hava|esine karar Verilmiştir

Komi karıı Komisyon t}aşka n Yrd.

lN t^Ş Yıırdagi.il tX)YR^/

*Eç*P'(j

IJl,c

l lısaıı Sa[-ıti lt l) l] N1

ül,c

Ömcr l:aru
^\,M^Z,)

Salih


