TABİ AFETTE YAPILAN İŞLEMLER
Herhangi afet (sel, tipi, kar, vs.) durumunda İBB AKOM
Müdürlüğü ile irtibata geçerek hava raporu hakkında alınacak
bilgiler doğrultusunda, Başkan Yardımcımız, ilgili Müdürlükler
(Fen-Park Bahçeler, Zabıta ve Çevre Koruma vs), Yol Bakım
Amirliği ve ESTİM’e gelen vatandaşlarımızın şikayetleri
doğrultusunda gerekli çalışma yapılmakta, su baskınlarında İSKİ
ile de irtibat kurulmakta, zarar ziyan olması durumunda ise
Zabıta Müdürlüğü görevlileri gerekli tutanakları düzenlemektedir.
Afet Koordinasyon Merkezi Amirliği yukarıda belirtilen
konularla ilgili gerekli koordineyi sağlayarak ilgili Müdürümüze ve
Başkan Yardımcılarımızı bilgilendirmektedir.
13.12.2013 tarihinde Esenler Belediye Başkanlığımızın
sitesindeki ESKAT ile ilgili haber

DONDURUCU HAVAYA ESKAT SICAKLIĞI

Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT),
İstanbul’u etkisi altına alan soğuk kış günlerinde yaptığı çaykahve ikramıyla hem vatandaşın içini ısıtıyor, hem de olası
bir afet durumunda yapılması gerekenleri anlatıyor.

Esenler Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Afet
Koordinasyon Merkezi Amirliği’ne (AKOM) bağlı Esenler
Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT), İstanbul’u etkisi
altına alan soğuk kış günlerinde hem vatandaşın içini ısıtıyor,
hem de olası bir afet durumunda yapılması gerekenleri
anlatıyor. “Zor Günlerin Dost Eli” sloganıyla çalışmalarını
sürdüren ESKAT ekibi, İstanbul’da baş gösteren soğuklarda
sıcak içecek ikramlarıyla vatandaşın içini ısıtıyor. Akşam geç
saatlerde iş çıkışı evlerine yetişme telaşına düşen ve zor şartlar
altında evlerine ekmek götürmek için çalışan taksici esnafı başta
olmak üzere vatandaşlara çay ve kahve ikramında bulunan
ESKAT ekibinin bu sıcak ikramı, esnaf ve Esenlerliler tarafından
da aynı sıcaklıkla ve memnuniyetle karşılanıyor.

ESKAT ekibi ayrıca “Karla Mücadele Tedbirleri”
çerçevesinde sokağa inerek; yoğun kar yağışı altında,
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memurlarının, görevi başındaki temizlik işçilerinin, ticari taksi
şoförlerinin ve vatandaşların ayağına giderek olası bir afet
durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlatıyor. Camilere,
Kur’an Kursları’na, Bilgi Evleri’ne, okullara, iş yerlerine ve
vatandaşların evlerine bizzat giden ESKAT ekibi, afet anında
asansörün kullanılmaması, ev ve iş yerlerinde mutlaka afet
çantası bulundurulması ve Aile Afet Planı’nın olması gerektiği
gibi konularda vatandaşları uyarıyor.

