
MEclis KıRsAt KALK|NMA TAR|M oRMAN VE HAYVANC|LlK
KOM|SYONU KARAR TUTANAĞl

Toplantl Tarihi : 20.08.2021

Toplantı saati :11:00

Toplantl Yerİ : Meclis salonu

KONU: - Bölgemizde meydana gelen yangın felaketinde bölge halkı ve zarar göıen kö1,lerde
hasar tespit çalışmalarının yapılması ve belediye olarak gerekli yardımların yapılnıası
hususunun görüşülmesi,

KARAR:Belediyemiz Zabfia Müdürlüğü tarafından görüşülmüş olup yangın bölgesinin
yangın]n ilk başladığı günden son gününe kadar ve sonrasında gıda yardımlarını .vapıldığının
su yardımı yapıldığı hayvancılık yapan vatandaşlann hayvanları için yem yardımı
yapıldı.Hafif hasarh evlerin boya badana elektrik su vb. ihtiyaçların giderildiği şu an için
eksiklerin büyük ölçüde tamamlandığı belirtilmiştir.Evleri komple yanan vatandaşIarın ev
ihtiyacı duyduğu belirtildi.Fen işleri Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi alınmak üzere
Fen İşleri Müdürlüğüniin tespitleri doğrulrusunda Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bilgi
amaçlı toplantı için 24.08.2021 saat: 1l:00 de toplanılmasına karar veri[miştir.

Komis1,on Başkanı Komis1,on Başkın rdımcısı

Salih ALT AŞ y

E UYE

Ali BAYSAL i,iA&|A_\t!Ç}il,l1j

UYE

Şinasi TUTAR

KATlLt,JlADl



KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
sosyAl H lzM ETLER HALKLA i ı-işri ı-r n eıuc rı_ı_i ır R x izrvı ır roıvı i syo ııı u

KARAR ruıı,NıĞı

Toplantı Tarihi: 20.08.2021

Toplantı Saati: 11:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU: Bölgemizde meydana gelen yangın felaketinde bölge halkı ve zarat gören köylerde
hasar tespit çahşmalarının yapılması ve belediye olarak gerekli yardımların yapılması
hususunun görüşülmesi.

KARAR:Belediyemiz Zabıia Müdiirlüğü tarafindan görüşü[müş olup yangın bölgesinin
yangının ilk başladığı günden son gününe kadar ve sonrasında gıda yardımlarını yapıldığının
su yardımı yapıldığı hayvancılık yapan vatandaşların hayvanları için yem yardımı
yapıldı.Hafif hasarlı evlerin boya badana elektrik su vb. ihtiyaçların giderildiği şu an için
eksiklerin büyük ölçüde tamamlandığı belirtilmiştir.Evleri komple yanan vatandaşların eı,

ihtiyacı duyduğu belirtildi.Fen işleri Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi alınmak üzere
Fen İşleri Müdürlüğünün tespitleri doğrulfusunda Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bilgi
amaçlı toplantı için 24.08.202l saat: l l :00 de toplanılmasına karar verilmiştir.
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