
KOZAN BELEDiYE BAŞKANLIĞI
KlRSAL KALKİNMA HiZMET KOMİSYONU

HAZİRUN CETVELi

KONU: Dünyamız konu ile ilgili tüm bilim insanlarının ve bilim kurallarının
mutabık kaldığı küresel ısınma,ikiim değişikliği dolayısı ile kuraklık felaketleriyle
karşı karşıya kalmaya başlamıştır.Haliyle ülkemizde bu olumsuz hava şartlarından
artarak etkilenmeye başlanmış, kötii şartlann düa 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
verimli kullanılması için yağmur sulundan 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 iicretsiz
teknik bilgi vermesi hususunun görüşülmesi;

Komisyon Başkanı Komisyon Başkan Yar{ımcnı

Salih ALTINTA Ş Atal
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Toplantı Tarihi: 06.09.2021

Toplantı Saati: 15:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu
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KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KİRSAL KALK!NMA HİZMET KOMiSYONU

KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi: 09.09.2021

Toplantı Saati: 15:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU: Dünyamız konu ile ilgili ttlm bilim insanlarının ve bilim kurallarının
mutabık kaldığı küresel ısınma,iklim değişikliği dolayısı ile kuraklık felaketleri1"le
karşı karşıya kalmaya başlamıştır.Haliyle ülkemizde bu olumsuz hava şartlarından
artarak etkilenmeye başlanmış, 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 toplanra
havuzları veya üniteleri yapmalannl teşvik etmek için belediyemiz ilgili birimin(imar)tip
projeleri yaparak isteyen çiftçilerimize ücretsiz vermesi ve kurulma aşamasında ücrctsiz
teknik bilgi vermesi hususunun görüşülmesi;

KARAR: Görüşmeler devam ettiğinden dolayı 09.09.202| Perşembe günü saat:l l:00'de
görüşülmek üzere ertelenmiştir.
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KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KıRSAL KALK|NMA HizMET KoMisYoNU

HAZİRUN CETVELi

Toplantı Tarihi: 09.09.2021

Toplantı Saati: l l:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU: Dünyamız konu ile ilgili tüm bilim insanlarının ve bilim kurallannın
mutabık kaldığı kiiresel ısınma,iklim değişikliği dolayısı ile kuıakhk felaketleriyle
karşı karşıya kalmaya başlamıştır.Haliyle ülkemizde bu olumsuz hava şartlarından
artarak etkilenmeye başlanmış, kötü şaı,tlann daha da artacağı aşikar bir şekilde
görülmektedir.
Topraklarımızın bu olumsuzluklardan daha az zarar görmesi,ziraat|a uğraşan kırsal ve

ova çiliçilerimiziıı kuraklık ve susuzluktan daha az etkilenmesi ve yer altı sularının daha
verin-ıli kullanılması için yağmur suyundan faydalanılması adına yağmur suyu toplama
havuzları veya üniteleri yapmalannı teşvik etmek için belediyemiz ilgili birimin(imar)tip
projeleri yaparak isteyen çiftçilerimize ücretsiz vermesi ve kurulma aşamasında ücretsiz
teknik bilgi vermesi hususunun görüşülmesi;

Komisı,on |}aşkanı Komisyon Başkan Yardımcısı

Salih AI-T TAŞ Atal
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KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KlRSAL KALKİNMA HİZMET KOMiSYONU

KARARTUTANAĞI

Toplann Tarihi: 09,09.2021

Toplantı Saati: 11:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU: Dünyamlz konu ile ilgili tüm bilim insanlarının ve bilim kurallarının
mutabık kaldığı küresel ısınma,iklim değişikliği dolayısı ile kuraklık felaketleriy|e
karşı karşıya kalmaya başlamışhr.Haliyle ülkemizde bu olumsuz hava şartlarından
artarak etkilenmeye başlanmış, kötü şartların daha da artacağı aşikar bir şekilde
görülmektedir.
Topraklanmızın bu olumsuzluklardan daha az zarar görmesi,ziraatla uğraşan kırsal ve

ova çiftçilerimizin kuraklık ve susuzluktan daha az etkilenmesi ve yer altı sularının dalıa
verimli kullanılması için yağmur sulundan 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;

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

Bölge Müdürlüğü,Adana Orman Müdürlüğü vb.) görüş ve önerilerin alınmasına
müteakip, konunun bir sonraki komisyon toplantısında |4.09,202l tarihindc
saat:l0ı30'da görüşülmesine karar verilmiştir
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KOZAN BELEDiYE BAŞKANLIĞI
KlRSAL KALK|NMA HizMET KoMisYoNU

HAZiRUN CETVELi

Toplantı Tarihi: 14.09.2021

Toplantı Saati: l0:30
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU: Dünyamız konu ile ilgili ttlm bilim insanlarının ve bilim kurallarının
mutabık kaldığı küresel ısınma,iklim değişikliği dolayısı ile kuraklık felaketleriyle
karşı karşıya kalmaya başlamıştır.Haliyle ülkeıııizde bu olumsuz hava şartlarıı-ıdaır
aı,tarak etkilenmeye başlanmış, kötü şartların daha da aılacağı aşikar bir şekilde
görülmektedir.
1'opraklarrmızın bu olumsuzluklardan daha az zarar görmes|ziraalla uğaşan kırsal ve

ova çiftçilerimizin kuraklık ve susuzluktan daha az etkilenmesi ve yer altı sulannın daha
verimli kullanılması için yağmur suyundan faydalanılması adlna yağmur suyu toplama
havuzları veya üniteleri yapmalarını teşvik etmek için belediyemiz ilgili birimin(imar)tip
projeleri yaparak isteyen çiftçilerinıize ücretsiz vermesi ve kurulma aşamasında i.icretsiz

teknik bilgi veımesi hı.ısı.ısunun görüşülmesi;
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KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞr
KlRSAL KALK|NMA HizMET KoMisYoNu

KARARTUTANAĞI

Toplantı Tarihi: 14.09.2021

Toplantı Saati: 10:30

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU: Diinyamız konu ile ilgili tüm bilim insanlannın ve bilim kurallarının
mutabık kaldığı küresel ısınma,iklim değişikliği dolayısı ile kuraklık felaketlerii,)e
karşı karşıya kalmaya başlamıştır.Haliyle ülkemizde bu olumsuz hava şa(larından
artarak etkilenmeye başlanmış, 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
verimli ku]lanılması için yağmur suyundan faydalanılması adına yağmur srıyu toplanıa
havuzları veya üniteleri yapmalarını teşvik etmek için belediyemiz ilgili biriınin(inıaı,)ıip
projeleri yaparak isteyen çiftçilerimize ücretsiz vermesi ve kurulma aşarnasında ücretsiz
teknik bilgi vermesi hususunun görüşülmesi;

KARAR:Komisyonumuzca görüşülmüş olup ilgili birimlere yazılan yazıların cevabın
beklenmesine ve meclise iadesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Komisyon Başkanı Komisyon Başkan Yardımcısı

Salih ALT AŞ Atala Z

UYE üyo

Şinasi TUT Ali YSAL Kenaıı;\\'';\N

üyn

l

4l


