
MEclis KıRSAL KAtKlNMA TAR|M oRMAN VE HAYVANclLlK
KOMİSYONU KARAR TUTANAĞ!

Toplant| Tarihi | 24.08.2027

Toplantı saati :11:00

Toplant| Yeri : Meclis salonu

KONU: - Bölgemizde meydana gelen yangın felaketinde bölge halkı ve zarar göreı-ı kö1,1eıclc

hasar tespit çahşmalarının yapılması ve belediye olarak gerekli yardınıların 1,apıJnıası
hususunun görüşülmesi.

KARAR: Belediye Fen işleri Müdürlüğü olarak yangının i]k saat]erinden itibaren araç ve iş
makinaları afet bölgesine sevk edilerek yangın müdahalesine katkıda hulunuııdu.Can ve mal
güvenliği açısından vatandaşların tahliyesine yönelik araç ve gereçler gönderildi. Yangı nı
kontrol alınmasına mütaakip az hasarh konutlarda bakım onanm yapılarak valandaşların
konutlarına yerleşimi sağlandı. Ağır hasarhlarda ise kurulan çadırların aydınlatma sorrınun
giderilmesi amaçlı Belediye koordinasyonunda çadırda kalan vatandaşların mağduril,etleri
giderildi.İçme suyu olarak kullandıkları kaynaktan gelen boruların yanması nedeni ile n-ıağdıır

olan vatandaşlara içme sul.u borusu temin edildiği ifade edildi. Rapor hazırlamak üzere
Komisyonumuz 25.08.202l, tarihli saat: l 0:00 toplanılmasına karar veriImiştir.
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Toplantı Tarihi: 24.08.2021

Toplantı Saati: 11 :00

Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU: Bölgemizde meydana gelen yangın felaketinde bölge halkı ve zarar gören köy,lerde
hasar tespit çalışmalarının yapılması ve belediye olarak gerekli yardımların yapılınası
hususunun görüşülmesi.

KARAR: Belediye Fen işleri Müdürlüğü olarak yangının ilk saatlerinden itibaren araç ve iş
makinalan afet bölgesine sevk edilerek yangın müdahalesine katkıda bulunundu.Can ve nıal
güvenliği açısından vatandaşların tahliyesine yönelik araç ve gereçler gönderildi. Yangını
kontrol alınmasına mütaakip az hasarlı konutlarda bakım onarım yapılarak vatandaşlarıır
konutlanna yerleşimi sağlandı, Ağır hasarlılarda ise kurulan çadırların aydınlatma sorunun
giderilmesi amaçh Belediye koordinasyonunda çadırda kalan vatandaşların mağduril,etleri
giderildi.İçme suyu olarak kullandıkları kaynaktaı gelen boruların yanması nedeni ile mağdur
olan vatandaşlara içme sulu borusu temin edildiği ifade edildi. Rapor hazırlamak üzere
Komisyonumuz 25.08.2021 tarihli saat: l0:00 toplanılmasına karar veriImiştir.
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