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Aıııasya ili, 1'aşol,a ilçesi. Gökpınar Köl.tiııdc bııluııan ve l4/6/2016 taı.ihli jeolojik etiıt
tal)oi'lı ile eki lıaritada sınıı,laıT belirıilen alanın afete ıııaruz lıölge olaıak ilaııı;
BaŞbakan Yaıdın'ıcı|ığı (Afet ve Acil Dııı,unr Yönetinıi Başkaıılığı)'un 20t?12016 taıihti ve
18060 sayılı yazısı iizeriııe, I5/5l|959 larihli ve 7269 sayılı Kaııtııııuı 2 nci ıı,ıaddesine göre.
Bakanlar Kuııılu'nca /ğ / t /20l6 ıarihin<le kararlaşıırı lııı ışı ır.

RECEP TAYYİP EİİDOĞAN
CUMHURBAŞKANl

nl§,tLi ı,ıLDıtalıl
oAşBr\KAN

ra cANlKtı
86şbrıa Ya.d.moJı

ı,l şlllşEx N lQRTULlruŞ Y, T IaR(EŞ

6, BoZoAÖ F, B. sAY^ı (AYA
Aİ. 99 so§Yal Po|ıliıd., aaken|

ö, çEtlK

F,Özlu
8ilim. srn5yi ve İeınoloii Baıant

ır, ı,üOEzzlNoĞLu
cal§ma vo sosvaı Giıı€nıt B€İ,lı

,,t. ÖzHAsEKl
Ç€!.e y. Ş€li.crlıı 8aı&l

V- €,-zöG L\J
_-r6l/t a66ttü

O,jisle.i s,t"n, V.

N. z€Ya€Kcl B, ALSAYRAK
Ene,ljve Tabil Kaynaık aakanü

A, Ç_ Xllıç
Gençİl ve soo. &İanl

F çELIK
Glda. T3nm vğ H.w.e|jı B.t..|

B, İÜFENKci
Gümrük ve Tijard 8aİaB

s §oYLU r, EIVAN
Küfu, v6 Tıüızm 8aİanı

l yrı.lAz
,r,n, r"j,]|]| r"*,* . -'''-. v. ERoöLU:r!r offi.nvo sJ I3..İ

A AR§(Aı]
uaşlüİıa, oeiEt İ v€ Hzöe@no adfi|



iıex
İlimiz, Taşova ilçesi, Gökpınar köyiinde meydana gelen heyelan afeti için 14.06.2016

tarihli Jeolojik Etüt Raporunda da belirtildiği iizere yaptınlacak olan Jeolojik_Jeoteknik Etüt
Raporu sonucuna göre gerekli önlemler alınıncaya kadar ekli haritada sınırlan gösterilen alan
için, Afete Maruz Bölge ilan edilmesi istenmiştir. İüimiz, Taşova ilçesi, Gökpınar köyiinde
meydana gelen heyelan afetinden dolayı, etki alanı sınırlan ekli haritada gösterilen alan,
26.09.2016 tarihli ve 201619281 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Afete Maruz Bötge ilan
edilmiştir. Yine ilgili Jeolojik Etüt Raporunda belirtildiği iizere, maden faaliyetleri sonucu
oluşan heyelan olayı doğal afet kapsamında değerlendirilemediğinden 7269 sayılı yasanın 2.

Maddesi dışında yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Can ve mal güvenliğini sağlamak adına
alınan "Afete Maruz Bölge Karan" hilafina uygun hareket edilmelidir.

7269 sayıl.ı yasanın 2. ve l4. Maddeleri gereği ilanen duyurulur.


