
MEctİs çEVRE sAĞtlK KoMisYoNu
HAZİRUN CETVELİ

Toplantl Tarihi :,06.09.20zI

Toplantl saati :].5:00

Toplantı Yeri : l'\4eclis salonu

KONU: Dilnyamlz konu ile ilgili tüm bilim insanlarının ve bilim kurallarının mutabık kaldığı
ki.iresel ısınma,iklim değişikliği dolayısı ile kuraklık felaketleriyle karşı karşıya kalmaya
başlamıştır.Haliyle ülkemizde bu olumsuz hava şartlarından artarak etkilenmeye başlanmış.
kötü şartların daha da artacağı aşikar bir şekilde görülmektedir.

Topraklarımızrn bu olumsuzluklardan daha az zarar görmesi,ziraatla uğraşan kırsa] ve
ova çiftçilerimizin kuraklık ve susuzluktan daha az etkilenmesi ve yer altı sularının daha
verimli kullanılması için yağmur suyundan faydalanılması adına yağmur suyu toplama
havuzları veya üniteleri yapmalarını teşvik etmek için belediyemiz ilgili birimin(imar)tip
projeleri yaparak isteyen çiftçilerimize ücretsiz vermesi ve kurulma aşamasında ücretsiz
teknik bilgi vermesi hususunun görüşülmesi;
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MECLİS ÇEVRE SAĞLİK KOMİSYONU
KARAR TUTANAĞ|

ToplantI Tarihi :.06.09,2021

Topıantl saatİ :15:00

Toplantl Yeri : Meclis salonu

KONU: Dünyamız konu ile ilgili tüm bilim insanlarının ve bilim kurallarının mutabık kaldığı
küresel ısınma,iklim değişikliği dolayısı ile kurakhk felaketleriyle karşı karşıya kalmaya
başlamıştır.Haliyle ülkemizde bu olumsuz hava şartlanndan artarak etkilenmeye başlanmış.
kötü şartların daha da artacağı aşikar bir şekilde görülmektedir.

Topraklarımızın bu olumsuzluklardan daha az zarar görmesi,ziraatla uğraşan kırsal ı,e
ova çiftçilerimizin kuraklık ve susuzluktan daha az etkilenmesi ve yer altı sularının daha
verimli kul|anılması için yağmur suyundan faydalanılması adına yağmur suyu toplan,ıa

havuzları veya üniteleri yapmalarını teşvik etmek için belediyemiz ilgili birinıin( iınar)tip
projeleri yaparak isteyen çiftçilerimize ücretsiz vermesi ve kurulma aşanıasında ücrclsiz
teknik biIgi vermesi hususunun görüşülmesi;

KARAR: Görüşmeler devam ettiğinden dolayı 09.09.2021 Perşembe günü saat: l l:00'de
görüşülmek üzere ertelenmiştir.
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Toplantl Tarihi :.09.o9.2o2L

Toplantl saati :11:00

Toplantl Yeri : Meclis 5alonu
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MECIİS ÇEVRE SAĞLİK KOMİSYONU
HAZiRUN CETVELİ

KONU: Dünyamız konu ile ilgili tüm bilim insanlannın ve bilim kurallarının mutabık kaldığı
küresel ısınma,iklim değişikliği dolayısı ile kuraklık felaketleriyle karşı karşıya kalmaya
başlanııştır.Haliyle ülkemizde bu olumsuz hava şartlanndan artarak etkilenmeye başlanmış,
kötü şaıtların daha da artacağı aşikar bir şekilde görülmektedir.

1'opraklarımızın bu olumsuzluklardan daha az zaıar görmesi,ziraat\a uğraşan kırsal ve
ova çiftçilerimizin kuraklık ve susuzluktan daha az etkilenmesi ve yer altı sularının daha
verimli kullanılması için yağmur suyundan faydalanılması adına yağmur suyu toplama
havuzları veya üniteleri yapmalarını teşvik etmek için belediyemiz ilgili birimin(imar)tip
pğeleri yaparak isteyen çiftçilerimize ücretsiz vermesi ve kurulma aşamasında ücretsiz
teknik bilgi vermesi hususunun görüşülmesi;
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ToplantI Tarihi :.09.09.2021

Toplantl saatİ :11:00

Toplantl Yeri : Meclis Salonu

KONU: Dünyamız konu ile ilgili ttim bilim insanlarının ve bilim kurallarının mutabık kaldığı
küresel ısınma,iklim değişikliği dolayısı ile kuraklık felaketleriyle karşı karşıya kalmaya
başlamıştır.Haliyle ülkemizde bu olumsuz hava şartlarından artarak etkilenmeye başlanınış.
kötü şartların daha da artacağı aşikar bir şekilde görülmektedir.

Topraklarımızın bu olumsuzluklardan daha az zarar görmesi,ziraatla uğraşan kırsal ve
ova çiftçilerimizin kuraklık ve susuzluktan daha az etkilenmesi ve yer altı sularının daha
verimli kullanılması için yağmur suyundan faydalanılması adına yağmur suyu toplanıa
havuzları veya üniteleri yapmalarını teşvik etmek için belediyemiz ilgili birimin(imar)tip
projeleri yaparak isteyen çiftçilerimize ücretsiz vermesi ve kurulma aşamaslnda ücretsiz
teknik bilgi vermesi hususunun görüşülmesi;

KARAR:Konu ile ilgili Müdürlüklerin çalışma yaparak,ilgili kurumlardan (DSl 6.

Bölge Müdürlüğü,Adana Orman Müdürlüğü vb.) görüş ve önerilerin alınmasına
müteakip, konunun bir sonraki komisyon toplantısında 14.09.202l tarihinde
saat: 10:30'da görüşülmesine karar verilmiştir
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MECL|S ÇEVRE SAĞUK KOM|SYONU
HAZİRUN CETVELİ

Toplantı Tarihi :.I4.09.202I

Toplantl saati :10:30

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU: Dünyamız konu ile ilgili tünr bilinı insanlarının ve bilim kurallarının mutabık kaldığı
küresel ısınnıa,iklim değişikliği dolayısı ile kuraklık felaketleriyle karşı karşıya kalmaya
başlamı ştır.Haliyle ülkenıizde bu olumsuz hava şaıtlarından artarak etkilenmeye başIanmış.
kötü şartların daha da artacağı aşikar bir şekilde görülmektedir.

Topraklarımızın bu olumsuzluklardan daha az zarar görmesi,ziraat|a uğraşan kırsal ve
ova çiftçilerimizin kuraklık ve susuzluktan daha az etkilenmesi ve yer altı sularının daha
veriıı-ıli kul]anılması için yağmur suyundan faydalanılması adına yağmur suyu toplama
havuzları veya tiniteleri yapnıalarını teşvik etmek için belediyemiz ilgili birimin(imar)tip
projeleri yaparak isteyen çiltçilerimize ücretsiz vermesi ve kurulma aşamasında ücretsiz
tekıik bilgi vermesi hususunun görüşülmesi;
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MECLİS ÇEVRE SAĞUK KOM|SYONU
KARAR TUTANAĞİ

Top|antı Tarihİ i.I4.09,202I

ToplantI saati :10:30

Toplantı Yeri : lvleclis salonu

KONU: Dünyamız konu ile ilgili tüm bilim insanlarının ve bilim kurallarının mutabık kaldığı
küresel ısınma,iklim değişikliği dolayısı ile kuraklık felaketleriyle karşı karşıya kalnıaya
başlamıştır.Haliyle ülkemizde bu olumsuz hava şartlarından artarak etkilenmeye başlanmış"
kötü şartların daha da aıtacağı aşikar bir şekilde görülmektedir.

Topraklarımızın bu olumsuzluklardan daha az zarar görmesi.ziraatla uğraşan kırsal ı,e

ova çiftçilerimizin kuraklık ve susuzluktan daha az etkilenmesi ve yer altı sularınııı daha
verimli kullanılması için yağmur sulundan faydalanılması adına yağmur suyu toplama
havuzlan veya üniteleri yapmalarını teşvik etmek için belediyemiz ilgili birimin(inıar)tip
projeleri yaparak isteyen çiftçilerimize ücretsiz vermesi ve kurulma aşamasında ücretsiz
teknik bilgi vermesi hususunun görüşülmesi;

KARAR:Komisyonumuzca görüşülmüş olup ilgili birimlere yazılan yazıların cevabın
beklenmesine ve meclise iadesine oy birliği ile karar verilmiştir.
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MEcLıs çEVRE SAĞLıK KoMısYoNu
HAZİRUN CETVEtİ

Toplantl saati :10:00

Toplantl Yeri : Meclis salonu

KONU : 4- İlçemiz Gazi Mahallesi ( Tapuda Gaziköy ) l700 Parsel numaralı taşınmaz

için hazırlatılan ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11103/2021 tarih ve 83 sayılı
kararı ile kesinleşen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlatılan 1/1000

Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin görüşülmesi.
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MECL|S ÇEVRE SAĞUK KOM|SYONU
KARAR TUTANAĞl

Toplantı Tarihi :.16.09.2021

Toplantı saati :10:00

Topıantl Yerİ : Meclis Salonu

KONU : 4- İlçemiz Gazi Müallesi ( Tapuda Gaziköy ) l700 Parsel numaralı taşınmaz
için hazıılatılan ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 1|/0312021 tarih ve 83 sayılı
kararı ile kesinleşen l/5000 Ölçekli Nazım İmar P|anına uygun olarak hazırlatı|an 1/l000
Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin görüşülmesi.

KARAR:Komisyonumuzca görüşülmüş olup l 7.09.202l saat: l 0:00 na ertelenmiştir.
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MECLİS ÇEVRE SAĞUK KOM|SYONU
HAZİRUN CETVELİ

Toplantı Tarıhi :.I7.o9.2o2L

Toplantl saati :10:00

Toplantl Yeri : Meclis salonu

KONU : 4- İ|çemiz Gazi Mahallesi ( Tapuda GazikOy ) l700 Parsel numaralı taşınmaz
için hazırlatılan ve Adana Büyükşehiı Belediye Meclisinin ||10312021 tarih ve 83 sayıh
kararı ile kesinleşen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plaruna uygun olarak hazırlatılan l/l000
Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin görüşülmesi.
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MECLİS ÇEVRE SAĞUK KOMİSYONU
KARAR TUTANAĞ|

Toplantı Tarihi :.77.09.20?L

Toplantl saati :10:00

Toplantl Yeİi : Meclis Salonu

KONU : 4- İlçemiz Gazi Mahallesi ( Tapuda Gaziköy ) l700 Parsel numalalı taşınmaz
için hazırlaülan ve Adana Büyükşehir Belediye Mec]isinin 1110312021 tarih ve 83 sayılı
kararı ile kesinleşen t/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlatılan l/l000
Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin görüşüln,ıcsi.

KARAR: İlçemiz Gazi Mahallesi ( Tapuda Gaziköy ) 1700 Parsel numaralı taşınmaz için

hazırlatılan ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Ill0312021 tarih ve 83 sal,ılı kararı ile

kesinleşen l/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun o]arak hazır|atılan lll000 ÖlçekIi
Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin, ilgili kurumlardan alınan görüşler ve Kozan

Belediye Başkanlığı 02,06.2020 taih 2852 sayılı yazısı doğrultusunda oy birliği ile kabulüne

Belediye Meclisine oy birliği ile karar verilmiştir.

Komisyon şkanı Komisyon Başkan Yardımcısı

Arif YÜCE Yurdagül

UYE UYE UYE

Omer Faruk KAYMAZ H n Sab N,l.@'H


