
Toplantı Tarihİ: 09.09.2021

Toplantı Saati: 11:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU: Dünyamız konu ile ilgili tüm bilim insarılarının 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 başlanmış, kötü şartların daha da artacağı aşikar bir şekilde
görülmektedir.
Topraklarımızın bu olumsuzluklardan daha az zarar görmesi,ziraal|a uğraşan kırsal ve

ova çiftçilerimizin kuraklık ve susuzluktan daha az etkilenmesi ve yer altı sularının daha
verinıli kullanılması için yağmıır suyundan faydalanılması adına yağmur suyu toplanıa
havuzları veya iiniteleri 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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Toplantı Tarihi: 09.09.2021

Toplantı Saati: 1l:00
Toplantı 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 başlanmış, kötii şartların daha da artacağı aşikar bir şekilde
görülmektedir.

Topraklarımızın bu olumsuzluklardan daha az zarar görmesi,ziraatla uğraşan kırsal ve ova

çiftçilerimizin kurakhk ve susuzluktan daha az etkilenmesi ve yer altı su|arının daha verimli
kullanılması için yağmur suyundan faydalanılması adına yağmur sulu toplama haruzları vel,a
üniteleri yapmalarını teşvik etmek için belediyemiz ilgili birimin(imar)tip projeleri yaparak
isteyen çiftçilerimize ücretsiz vermesi ve kurulma aşamasında ücretsiz teknik bilgi vermesi
hususunun gönişülmesi;

KARAR:Konu ile ilgili Müdürlük]erin çalışma yaparak,iIgili kurumlardan (DSl
6. Bölge Müdürlüğü,Adana Orman Müdürlüğü vb.) görüş ve önerilerin alınmasına
müteakip, konunun bir sonraki komisyon toplantısında l4.09.202l tarihinde
saat:l 0:30'da görüşülmesine karar veriImiştir
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Toplantı Tarihi: 09.09,2021

Toplantı Saati: l5:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU: Dünyamız konu ile ilgili ttim bilim insanlannın ve bilim kurallannın
ınutabık kaldığı küresel ısınma,iklim değişikliği dolayısı ile kuraklık felaketleriyle
karşı karşıya kalmaya başlamıştır.Haliyle ülkemizde bu olumsuz hava şartlarından
artarak etkilenmeye başlanmış. kötü şaılların daha da artacağı aşikar bir şekilde
görü]mekıedir.
Topraklarımızın bu olumsuzluklardan daha az zarar görmesi,ziraatla uğraşan kırsal ve

ova çiftçilerimizin kuraklık ve susuzluktan daha az etkilenmesi ve yer altı sularının daha
verin-ıli kullanılması için yağmur sulundan faydalanılması adına yağmur suyu toplama
havuzları veya üniteleri yapmalaını teşvik etmek için belediyemiz ilgili birimin(imar)tip
projeleri yaparak isteyen çiftçilerimize ücretsiz vermesi ve kurulma aşamaslnda ücretsiz
teknik bilgi vermesi hususunun görüşülmesi;
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Toplantı Tarihi: 09.09.2021

Toplantı Saati: 15:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU: Diinyamız konu ile ilgili tUm bilim insanlarının ve bilim kurallarınııı
mutabık kaldığı küresel ısınma,iklim değişikliği dolayısı ile kuraklık felaketleriyle
karşı karşıya kalmaya başlamıştır.Haliyle ülkemizde bu olumsuz hava şartlarından
artarak etkilenmeye başlanmış, kötü şartlarln daha da artacağı aşikaı 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 srı|arının daha
verimli kullanılması için yağmur suyundan faydalanılması adına yağmur suyu top)aıı,ıa
havuzları veya üniteleri yapmalarını 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 09.09.2021 Perşembe günü saat:l l:OO'de
görüşülmek üzere ertelenmiştir.
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Toplantı Tarihi: 14.09.2021

Toplantı Saatiı l0ı30
Toplantı Ycri : Meclis Salonu

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

ova çitiçilerimizin kuraklık ve susuzluklan daha az etkilenmesi ve yer altı sularının daha
verimli kullanılması için yağmur suyundan faydalanılması adına yağmur suyu toplama
havuzları veya iiıiteleri yapmalarını teşvik etmek için belediyemiz ilgili birimin(imar)tip
projeleri yaparak isteyen çiftçilerimize ücretsiz vermesi ve kurulma aşamasında ücretsiz
teknik bilgi vermesi hususunun göriişülınesi;
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Toplantı Tarihi: 14.09.2021

Toplantı Saati: l0:30
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU: Dünyamız konu ile ilgili tUm bilim insanlarının ve bilim kuralIarının
mutabık kaldığı küresel ısınma,iklim değişikliği dolayısı ile kuraklık lelaketJcriylc
karşı karşıya kalmaya başlamıştır.Haliyle ülkemizde bu olumsuz hava şartlarıııdan
artarak etkilenmeye başlanmış, kötü şartların daha da artacağı aşikar bir şckildc
görülmektedir.
Topraklarımızın bu olumsuzluklardan daha az zarar görmesi,ziraatla uğraşan kırsal ve

ova çiftçilerimizin kuraklık ve susuzluktan daha az etkilenmesi ve yer altı su|arının daha
verimli kullanılması için yağmur suyundan faydalanılması adına yağmur suyu toplama
hawzları veya üniteleri yapmalarınr teşvik etmek için belediyemiz ilgili birimin(imar)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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Toplantı Tarihi 2 16.o9.zo27

Toplantı Saatiı l0:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU:4- İ|çemiz Gazi Mahallesi ( Tapuda Gaziköy ) 1700 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 göüşülmesi.
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Toplantı Tarihi: 16.09.2021

Toplantı Saati: 10:00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

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

için hazırlatılan ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin |11031202iı tarih ve 83 sa"vılı

karan ile kesinleşen l/5000 Ölçekli Nazım İmar P|anına uygun olarak hazırlatılan l/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin görüşülmesi.

KARAR:Komisyonumuzca görüşülmüş olup l 7.09.202l saat: l 0:O0 'na ertelennıiştiı,,
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Toplantı Tarihi: 17.09,2021

Toplantı Saati: 10:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU:4- İlçemiz Gazi Mahallesi ( Tapuda GazikOy ) 1700 Parsel numaralı taşlnmaz
için hazırlahlan ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin II/03l202| tarih ve 83 sayılı
kararı ile kesinleşen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazrlatılan l/l000
Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin görüşülmesi.
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Toplantı Tarihi: 17.09.2021

Toplantı Saati: 10:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU:4- Ilçemiz Gazi Mahallesi ( Tapuda Gaziköy ) 1700 Parsel numarah taştnmaz
için hazırlatılan ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin l1l03l202l tarih ve 83 sa.v-ılı

kararı ile kesinleşen l/5000 ÖlçekIi Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlatılan 1/l000
Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin görüşülmesi.

KARAR: Ilçemiz Gazi Mahallesi ( Tapuda Gaziköy ) 1700 Parsel numaralı taşınmaz için
hazırlatılan ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 1l10312021 tarih ve 83 sayılı kararı ile
kesinleşen l/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlatılan lılO00 ÖlçekIi
Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin, ilgili kurumlardan alınan görüşler ve Kozan
Belediye Başkanlığı 02.06,2020 tarih 2852 sayılı yazısı doğrultusunda oy birliği ile kabulüne

Belediye Meclisine oy birliği ile karar verilmiştir.
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