
Toplantı Tarihi: 25.08.2O21

Toplantı Saati: l0:00
Toplantı Yeri : Meclis Salonu

KONU: Bölgemizde meydana gelen yangın felaketinde bölge halkı ve zarar gören köylerdc
hasar tespit çalışmalarının yapılması ve belediye olarak gerekli yardımların vapılması
hususunun görüşülmesi.

KARAR: Belediyemiz Sosyal Hizmetler, Fen İşleri ve Zabta Müdürlüğü tarafındaıı
bölgemizdeki çıkan orman yangınının ilk gününden son günü ve sonrasında yapılan tüm iş vc
işlemleri belediyemiz personel araç ve gereçlerin tam kapasite olarak çalışılan alet
bölgesinde;can ve mal güvenliği açısından vatandaşların tahliyesine yönelik araç ve gereçlcr
gönderildiği yangının kontrol altına alınmaslna mütakib az hasarlı konut]arda bakııı onarını
yapıldığı, yanan içme sulu borularından dolayı yerine yeni borular temin edildiği.gıda
yardımlarının yapıldığı,su yardımları yapıldığı,haywanlar için yem yardımı yapı ldığı.evlerin
boya badana elektrik su v.b ihtiyaçların giderildiği şu an için eksiklerin büytik ölçildc
tamamlandığı komisyon olarak tespit edildi ve belediyemiz olarak afetlerin sıkça 1,aşandığı
ülkemiz geneli ve Kozan için belediye tarafından afetler için acil müdahale biriminin
kurulması ve bu birimde çalışacak belediye personellerinin gerekli dönemlerde kurs ve eğitim
almaları önerilmektedir gereğinin yapılmasını komisyon olarak meclisimizin takdirine arz
olunur.
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MEclis KlRSAL KAtKlNMA TAR|M oRMAN VE HAWANclLlK
KOMİSYONU KARAR TUTANAĞl VE RAPORU

Toplantl Tarihi : 25.08.20?7

Toplantl saati: 10.00

Toplantı Yeri: Meclis Salonu

KONU: - Bölgemizde meydana gelen yangın felaketinde bölge halkı ve zarar gören köylerde
hasar tespit çalışmalarının yapllması ve belediye olarak gerekli yardımIartn 1,apıIması
hususunun görüşülmesi.

KARARı Belediyemiz Sosyal Hizmetler, Fen İşleri ye Zabıla Müdürlüğü tarafından
bölgemizdeki çıkan orman yangtnının ilk gününden son günü ve sonrasında yapılan tüm iş r,c
işlemleri belediyemiz personel araç ve gereçlerin tam kapasite olarak çalışıIan afet
bölgesinde;can ve mal güvenliği açısından vatandaşların tahliyesine yönelik araç ve gereçJer
gönderildiği yangının kontrol altına alınmasına mütakib az hasarlı konutlarda bakın-ı onarıı-ıı
yapıldığı. yanan içme suyu borularından dolayı yerine yeni borular temiıı edi|diği.gıda
yardımlarıntn yapıldığı,su yardımları yapıldığı,hayvanlar için yem yardınıı y,apı ldığı.evlerin
boya badana elektrik su v.b ihtiyaçların giderildiği şu an için eksiklerin büyük ölçiidc
tamamlandığı komisyon olarak tespit edildi ve belediyemiz olarak afet]erin sıkça 1,aşandığı
ülkemiz geneli ve Kozan için belediye tarafından aietler için acil müdahalc birinıinin
kurulması ve bu birimde çalışacak belediye personellerinin gerekli dönemlerde kurs ve eğitim
almalan önerilmektedir gereğinin yapılmasını komisyon olarak meclisimizin takdirine arz
o1unur.
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