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SÜR-AKUT Ekip Başkanı Yeni Doğanşehir
Gazetesinin Sorularını Yanıtladı

SÜR-AKUT Ekip Başkanı Hemşerimiz Gaf-
far Artuç Yeni Doğanşehir Gazetesinin Soru-
larını yanıtladı.

Yeni Doğanşehir Gazetesi; Sayın Gaf-
far Artuç, sizi tanıyabilir miyiz? 

Cevap; 03.05.1956 yılında Sürgüde doğ-
dum. İlk ve ortaöğretimi Sürgüde okudum. 
1970 yılında Tokat Öğretmen Okulunu kaza-
narak 75-76 yılında mezun oldum. 10 yıl öğ-
retmenlik 33 yıl müdürlük olmak üzere top-
lam 43 yıl çalıştım. 15 Temmuz 2019 yılında 
emekli oldum. Evliyim 2 kız bir erkek olmak 
üzere 3 çocuk babası ve 2 torun dedesiyim. 

Yeni Doğanşehir Gazetesi;  SÜR-AKUT 
ile ilişkiniz nasıl başladı?

Cevap; Çocukluğumun tamamı Sürgüde 
geçti. Çocukluk e gençlik dönemlerimde kah-
ve hane, çay ocağı, lokanta ve marangozluk 
gibi meslek gruplarında çırak ve kalfa olarak 
çalıştım. Şunu anlatmaya çalışıyorum çalıştı-
ğım bu iş yerleri çarşı denilen ana yol üzerin-

de bulunuyor. Bu süreçte çok trafik kazaları-
na çocukluk ve gençlik dönemimde çok şahit 
oldum ve çok etkilendim. Daha sonra 6 Hazi-
ran 1986 yılında meydana gelen depremden 
dolayı çok etkilendim. Bu süreçte hep aklım-
dan geçen bir konu olarak Doğanşehir böl-
gesinde bir arama kurtarma ekibi neden yok 
diye kendimi sorguladım. Ancak daha sonra 
sivil savunma müdürlüğüne giderek böyle bir 
teşkilatın bulunması hakkında bilgi aldım. Bu 
arada İNOSOR’da  ( İnönü üniversitesi) görev-
li arkadaşlarla görüşüp (Ercan Yetkiner ve 
Feramuz Karaca) tüzük ve eğitimlerle ilgili 
bilgi aldım. Gönüllü arkadaşlar bulup onlara 
konuyu anlattım. 29 gönüllü ile işe başladık. 
19.01.2010 tarihinde ilçemiz Kaymakamı Sa-
yın Cevdet Atay ile protokol imzaladık. Bu 
süreçte malzeme alımı gündeme geldi. O za-
man 6 belediye vardı. 6 belediye başkanları 
ile toplantı yapıp bu araç-gereçlerin alınma-
sına karar verdik. Belediye başkanları hiç 
tereddüt etmeden tüm araç-gereçleri kabul 
ettiler ve aldılar. 

Yeni Doğanşehir Gazetesi; 

SÜR-AKUT’taki görevlerinizden kısaca 
bahseder misiniz?

Cevap;Kurucu üye daha sonra başkanlık, 
yönetim kurulu üyeliği ve onursal üye olarak 
devam ediyorum. 

Yeni Doğanşehir Gazetesi; SÜR-AKUT, 
dışarıdan eğitim desteği aldı mı? Almaya 
devam ediyorm.

Cevap;Yeteri kadar eğitim aldık. Şu an de-
vam etmiyor ancak Malatya Büyük Şehir İtfa-
iye başkanı ile görüştük ileriki günlerde pro-
tokol imzalayarak eğitime devam edeceğiz.

Yeni Doğanşehir Gazetesi; Bölgenizin 
afet ve acil durumlarla ilgili tarihçesi ile 
beşerî ve fiziki özellikleri hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Cevap; Bölgemiz kuzey fat hattı üzerinde 
olup zaman zaman depremler olmaktadır.

 Yeni Doğanşehir Gazetesi; SÜR-AKUT  
ekibinin tarihçesi ve kapasitesi hakkın-
da bilgi verir misiniz? SÜR-AKUT ekibi ne 
zaman kuruldu? Malzeme neler vardır ve 
yeriniz mevcut mudur.

Cevap; SÜR-AKUT 19.01.2010 yılında ku-
ruldu. Yeteri kadar üye var. Son teknolo-
jik tüm arama ve kurtarmaya yönelik tüm 
araç-gereç mevcuttur. Sadece taşıma aracı 
yoktur. Yerimiz mevcut ancak kiralık. 

Yeni Doğanşehir Gazetesi; Bölgenizde 
en çok ne tür operasyonlara çıkıyorsunuz 
ve ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? 

Cevap; Bölgemiz güneyi-doğuya bağlayan 
karayolu üzerinde olduğu için, daha çok tra-
fik kazalarına gidiyoruz. Bu arada yangın, bo-
ğulma gibi operasyonlarda gidiyoruz. Mevcut 
araç-gereçleri kullanarak en az hasarla kur-
tarma yapıyoruz. İlgili birimlere (İtfaiye, Acil 
112) haber veriyoruz.

Yeni Doğanşehir Gazetesi; Ekibinizin 
kuruluşundan bugüne kadarki operasyon 
istatistiklerini paylaşır mısınız?

Cevap; Ciddi bir istatistik tutmadık ama 
birçok olaya müdahale ettik.

Yeni Doğanşehir Gazetesi; Bölgenizde, 

arama ve kurtarma alanında çalışan 
başka kurumlar, STK’lar, oluşumlar var 
mı? Acil durumlarda aranızdaki koordi-
nasyonu nasıl sağlıyorsunuz?

Cevap; Bölgemizde ulaştığımız kurumlar 
itfaiye ve acil 112. 

Yeni Doğanşehir Gazetesi; Bölge-
nizdeki yerel yönetimlerin, kamu kurum-
larının ve halkın STK’lara, SÜR-AKUT’a 
ve gönüllü hizmetlere yaklaşımlarını 
değerlendirir misiniz? 

Cevap; Bölge halkı, kamu kurum ve kuru-
luşları böyle bir kuruluşun olmasından çok 
memnunlar.

Yeni Doğanşehir Gazetesi; Bölge-
nizdeki SÜR-AKUT yapılanmasıyla ilgili 
kısa ve uzun dönemli hedeflerinizi bizle 
paylaşır mısınız?

Cevap; Bölgenin 1.derece deprem kuşa-
ğında olması güneyi doğuya bağlayan kara-
yolunun bölgeden geçmesi gibi olaylardan 
dolayı gerekli olduğuna inanıyoruz. Çünkü 
bölgeye en yakın il Malatya 70 km, Adıyaman 
118 km olduğundan olaylara ulaşmaları za-
man almaktadır.

Yeni Doğanşehir Gazetesi; Ekibinizde 
eksikleriniz, ihtiyaçlarınız nelerdir, 
SÜR-AKUT’a katkıda bulunmak isteyen 
okuyucularımıza ne mesajlar vermek is-
tersiniz?

Cevap; SÜR-AKUTUN öncelikli eksiği do-
nanımlı taşıma aracı. Okuyucularımız bizi 
sitelerimizden takip edebilirler. Çünkü biz di-
yoruz ki bir can bizim için çok önemli.

Yeni Doğanşehir Gazetesi; Son olarak 
neler söylemek istersiniz?

Cevap; Evet diyorum ki “Bir can bizim için 
çok önemli.” O halde Doğanşehir Bölgesinin 
illere yani kurtarma ekiplerine olan uzaklık 
mesafesi dikkate alındığında bu kuruluşun 
bu bölgede kalmasında fayda var diyoruz. 
Tabi ki birinci ve önemi önceliğimiz Büyük 
Şehir Belediye Başkanımızın, İlçe Kaymama-
mızın, Doğanşehir Belediye başkanımızın, İl 
AFAD Başkanının bu kuruluşu tanıyıp gerek-
tiğinde destek olmaları arzumuzdur.
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Soldan sağa
1. Ut çalan çalgıcı, utçu... Orman durumuna gelmek... 2. 

Tadı güzel, lezzetli... Ardahan ilinden olan kimse... 3. Bir suçu, 
bir kusuru veya bir hatayı bağışlama... Çok küçük boyutlar-
da işaret, benek... Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp ko-
parmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her 
biri... Talyum elementinin simgesi... 4. Belli bir ağırlığı ve 
hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje... Kayak... 
Şaşma ve korku bildiren bir söz (halk ağzı)... 5. Otlak... Vata-
nın yüksek çıkarlarını hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören 
kimse... 6. İlk satırın ilk harfinin büyük puntoda ve süslü ya-
zılarla dizilme işlemi... İnce, keskin (ses)... 7. Hiçbir zaman, 
asla... Kalın bağırsakta, genellikle karın boşluğunda aralıklı 
duyulan güçlü sancı... 8. Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir özel-
liği olmayan... Karar verme, dikkat, istekli kımıldama vb. zi-
hin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan 

sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, irade kaybı, abuli, 
istenç yitimi... 9. Kedigillerden, kulakları sivri, dişleri ve tır-
nakları keskin, kürkünden yararlanılan, yırtıcı bir hayvan... 
Böcekler sınıfının çift kanatlılar takımından, insan ve evcil 
hayvanların kanını emen, görünüşü ev sineğine benzeyen bir 
eklem bacaklı türü... 10. Kolun bilekten parmak uçlarına ka-
dar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... Kars iline 
bağlı ilçelerden biri... “Daha söze başlanırken ne denmek is-
tenildiğini çabucak anlamak” anlamındaki “....demeden leb-
lebiyi anlamak” deyiminde geçen bir söz... 11. Ayaklar veya 
bir destek üzerine oturtulmuş tabladan oluşan mobilya... 
Renk renk, benek benek boyamak... 12. Eriği andıran, eriğe 
benzeyen, erik gibi... Buğdaygillerden, bahçelerin, yol ke-
narlarının ve parkların yeşillendirilmesinde yararlanılan çok 
yıllık bitki... Tırpana... 13. Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, 
iğne vb... Cani olma durumu... 14. Çakıl taşı... Geminin, zinciri 
toplayıp demirini kaldırmaya hazır olması... Köpek dişlerin-
den sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer 

tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak 
adı, azı dişi, öğütücü diş... 15. Birine iş yaptırmak... İlkel top-
lumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan 
hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun...

Yukarıdan aşağıya
1. Muğla iline bağlı ilçelerden biri... Düşman saldırısına 

boyun eğmeyip her çeşit araçla karşı gelen yurtsever kimse... 
2. Defnegillerden, yaprakları güzel kokulu ve yaz kış yeşil 
olan bir ağaç, develik... İstanbul iline bağlı ilçelerden biri... 
Yemek... 3. Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bırak-
tığı belirti, nişan, alamet, emare... Eritme işi... Madenî para 
(eski)... 4. İnsanca... Adak adanan yer... 5. Molekülünde üç 
atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumun-
daki basit element... Güzel bir rastlantı olarak, ne mutlu... 
Tahıl vb. ürünlerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı, 

genellikle silindir biçiminde ambar... 6. Cennette bulunduğu-
na inanılan kutsal ırmak, havuz veya çeşme... Görünmez âlem 
(eski)... 7. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi... Bi-
siklette hareketi arka tekerleğe ulaştıran dişli takımı... Sam 
yeli... 8. Çarşılarda veya alışveriş bölgelerinde aynı işi yapan 
esnafın bir arada bulunduğu bölüm (eski)... Dar... Protaktin-
yum elementinin simgesi... 9. Neodim elementinin simgesi... 
Kireç taşı... İnsan veya hayvan memesi (halk ağzı)... 10. Çam-
gillerden, 50-60 metre yüksekliğinde, düz gövdeli, kozalağı 
aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi değerli, çam türü-
ne çok yakın bir orman ağacı... Belirli bir süre birinin dikkat 
ve ilgisini başka bir şey üzerine çekmek, meşgul etmek... 11. 
Ahilik ocağından olan kimse... Sarmal... Bir şeyi hatırlamak 
için yazılan kısa yazı... 12. Görkem (eski)... Gerçekten öyle 
olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca, fiktif... 13. Manganez 
elementinin simgesi... Gücü tükenmiş olan, çok yorgun, argın, 
aygın, dermansız... Hz. İsa’nın doğduğu gün... 14. Altın sarısı... 
Savaş ve taşıma gereçleriyle donatılmış (kıta veya birlik)... 15. 
Bazı hayvanların 
derisinde, insan 
vücudunun belli 
yerlerinde çıkan, 
üst deri ürünü 
olan ipliksi uzan-
tı... Bursa iline 
bağlı ilçelerden 
biri... Sansargiller-
den, yazın esmer 
kırmızı, kışın be-
yaz renkli kürkü 
değerli, etçil hay-
van, as, ermin...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

AĞLAMASAM

Ağlama derler baktım nara,
Hal sorma inan içim yara,
Lokmam neden gelmiş nazara,
Ağlamasam kimler ağlasın.

Bazen karla bazen yağmurla,
Bazen güneş bazen dağlarla,
Bazen tepe bazen yollarla,
Ağlamasam kimler ağlasın.

Güzel sorarım bakmaz yüze,
Gam sıralanır derdi bize,
Bir gün doğmazsa hepimize,
Ağlamasam kimler ağlasın.

Güzele güldüm sır sakladım,
Fakirle koştum gam akladım,
Sevgiyi aldım gül yokladım,
Ağlamasam kimler ağlasın.

Sen gülersin şalın sırmalı,
Yer çimenle saçın burmalı,
Garip olan güne sormalı,
Ağlamasam kimler ağlasın.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Deprem Erkenek-Çelikhan Hattına Dayandı 

Prof. Dr. Naci Görür'den önceki 
gün Malatya'daki deprem sonrası 
önemli uyarı geldi. 

Önceki gün Malatya'da mey-
dana gelen deprem sonrası Bilim 
Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Gö-
rür, bölgede 'stres transferi' yaşan-
dığına dikkat çekerek uyarı yaptı. 
Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci 

Görür, Malatya Çelikhan merkezli 
4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin 
değerlendirmede bulundu.

Görür, Sivirce-Pütürge kolunun 
kırılarak Çelikhan-Erkenek hattına 
dayandığını belirterek yerleşim yer-
lerine dikkatli olmalarını söyledi.

Görür, Twitter hesabından yaptı-
ğı değerlendirmesinde "Arkadaşlar, 

Malatya- Uluköy’de 4.9’luk bir dep-
rem oldu. Elazığ depremi ile kırılan 
Sivrice-Pütürge kolu gittikçe kırıla-
rak hemen hemen Çelikhan-Erke-
nek hattına dayandı. Bu depremler 
bu hattı stres transferiyle yükle-
mektedirler. Buradaki yerleşimler 
dikkatli olmalı." uyarısı yaptı.

Görür açıklamalarının devamın-
da ise şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, sizleri kısaca bilgi-
lendirmek istiyorum. 'Çelikhan-Er-
kenek hattında dikkatli olunmalıdır' 
lafının altında bugün yarın orada 
deprem olacak diye anlamak yan-
lıştır. Oradaki yöneticilerin durumu 
anlayıp gerekli hazırlıkları yapması 
için bir uyarıdır. Bu yöreyi hep söy-
lüyorum, biliyorsunuz. Unutmayın 
1875 yılında Sivrice-Pütürge hattı kı-
rılıp 6.7 büyüklüğünde deprem üret-

tikten 18 sene sonra Çelikhan-Er-
kenek kolu kırılarak 7.1 büyüklükte 
deprem üretti. Bu asırda da benzer 
şeyler olabilir. Bu sene Elazığ depre-
miyle Sivrice-Pütürge hattı kırıldığı-
na göre Çelikhan-Erkenek hattında 
dikkatli olmak lazım. Tarih tekerrür 
edebilir. Yöneticilerimiz dikkatli ol-
malı. Saygılar"dedi.

Facebook Doğanşehirliler GRU-
BU  Atilla Özdemir koordinatörlü-
ğünde, yöneticileri  deprem ile ilgili 
neler yapılabilir, Arama kurtarma 
ekibi ve donanımı için ön çalışma 
işlemine başlamıştır. Doğanşehir il-
çesinde yöneticilerin her an meyda-
na gelecek deprem ile ilgili çalışma 
yapmalarını ve mevcut halde bu-
lunan Sürgü Mahallesi'nde SÜR-A-
KUT'un aktif hale getirilmesi gerek-
mektedir. 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması-
na Dair 7256 Sayılı Kanun kapsamında Malat-
ya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (MASKİ) su borcu olan vatandaşlar için 
Malatya Büyükşehir Belediye Binası zemin ka-
tında yapılandırma işlemlerinin yapılacağı bir 
merkez oluşturdu. MASKİ Genel Müdürlüğü ta-
rafından çalışmalara başlanılan birimde incele-
melerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, ilgililerden konuyla 
ilgili bilgiler alarak çalışmaların yapıldığı birimi 
ziyaret etti. Malatya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Selahattin Gürkan, kamu borçlarının ya-
pılandırılmasıyla ilgili TBMM’den çıkan yasanın 
ardından MASKİ Genel Müdürlüğü’nün gerekli 
tedbirleri alarak borçların yapılandırılması nok-
tasında gerekli işlemleri başlattığını ifade etti. 

Başkan Gürkan, “25 Kasım itibariyle Büyükşehir 
Belediyemizin zemin katında bu işlemler ger-
çekleşecek. Çıkan yasa gereği bizlerde yapılan-
dırmadan vatandaşlarımızı yararlandıracağız. 
Vatandaşlarımızı sıkıntıya sokmayacak bir yapı 
içerisinde yaklaşık 11 işlem masamızda gerekli 
hazırlıkları MASKİ Genel Müdürlüğümüz yaptı. 
Tabi bu çerçeve içerisinde özellikle vatandaşla-
rımıza şunu ifade etmek istiyorum ki; borçların 
yapılandırılması vatandaşlarımız açısından ha-
kikaten önemlidir. Bu yapılandırma vatandaş-
larımız açısından önemli bir cazibe ve fırsattır. 
Hemşehrilerimizin bu fırsatı iyi değerlendirmesi 
lazım. Özellikle devletimizin bu borçların yapı-
landırılmasıyla ilgili düzenlemiş olduğu yasadan 
dolayı şuanda peşin ödemelerde büyük bir indi-
rim var. Gecikme zammı tamamen kaldırılıyor, 

diğer alacaklarla ilgili üretici endeksine göre 
bir yapılandırma gerçekleştirilecektir. Borçları 
olan vatandaşlarımızın 31 Aralık 2020 tarihine 
kadar borçlarını yapılandırmaları kendilerinin 
menfaatlerine olacaktır. Borç yapılandırmasın-
da görevli olan arkadaşlarımız yapılandırmaya 
gelen vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeyi 
ve kolaylığı sağlayacaklar. Bu çalışmaları yapan 
MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve personellerine 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. MASKi 
Genel Müdürlüğü tarafından, Malatya Büyükşe-
hir Belediye binası zemin katından gerçekleşti-
rilecek yapılandırma işlemlerinin yanı sıra şehir 
merkezine uzak yerlerde yaşayan vatandaşların 
rahatlıkla yapılandırma işlemlerini yapmaları 
için tüm ilçelerin şeflikleri yapılandırma işlem-
lerini gerçekleştirecek.ZHABER MERKEZİ

Su Borçları Yapılandırılmaya Başladı!
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Basın camiasının emektar 
isimlerinden Gazeteci 

arkadaşımız 

Akif Çelik
Hakk’ın Rahmetine 

kavuşmuştur. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli 
yakınlarına ise sabır ve 

başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

YENİ DOĞANŞEHİR 
GAZETESİ

Meled Deresi Doğal Sit Alanı İlan Edildi
Doğanşehir ilçesi Eskiköy Mahallesi ve 

Yeşilyurt İlçesi Gözene mahalleleri sınırla-
rı içerisinde bulunan Meled deresi nitelikli 
doğal koruma alanı olarak tescillendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat 
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Do-
ğanşehir ilçesi sınırlarında bulunan bazı 
yerlerin kesin korunmasına ilişkin önemli 
bir kararı Resmi Gazete'de yayınladı. 

Doğanşehir'de koruma kararı alınan o 
yerlerin ve kararın detayları.

Doğanşehir ilçesi, Meled Deresi Do-
ğal Sit Alanının Bakanlık Makamının 
13.11.2020 tarihli ve 242227  sayılı olur'u 
ile Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı 
olarak tescil edildiği kaydedildi. Söz konu-
su tescil kararı 24 Kasım 2020 tarihli 31314 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Doğanşehir ilçesi sınırları içinde ilan 
edilen yeni alanların krokisi ile kararın ay-
rıntıları ise resimde inceleyebilirsiniz.

Önder AKBIYIK

İYİ Parti’den Doğanşehir Çıkartması
İYİ Parti Malatya İl Başkanı ve eki-

binden Doğanşehir ilçesine ziyaret.
İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süley-

man Sarıbaş ve parti teşkilatı Doğan-
şehir ilçesini ziyaret ederek, İlçe Baş-
kanı Cemal Güler ve parti yöneticileri 
tarafından karşılanarak parti binasında 
toplantı yaptılar. 

Parti binasında yapılan toplantının 
ardından İYİ Parti Malatya il Başkanı 
Süleyman Sarıbaş, İlçe Başkanı Cemal 
Güler, Yeşilyurt Teşkilat Başkanı Abdul-
lah Alpdoğan ve  İYİ Parti teşkilatı es-

nafları ziyaret ederek İlçe esnafı sorun-
larını dinlediler. 

Heyet daha sonra Doğanşehir Kay-
makamı Halil İbrahim Köroğlu, Bele-
diye Başkanı Durali Zelyurt, Esnaf ve 
sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifle-
ri   Malatya Bölge Birliği Başkanı  ve Do-
ğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmet Bay-
ram, Esnaf Odası Başkanı Rıfat Topal ve 
Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık'ı 
makamlarında ziyaret ederek İlçe hak-
kında istişarede bulundular. 

Kış Tedbirleri Görüşüldü

Malatya merkez ve il-
çelerinde karla mücadele 
kapsamında yapılacak olan 
çalışmalarda alınacak ted-
birleri görüşmek, değerlen-
dirmelerde bulunmak ve 
ilgili birimler arasında koor-
dinasyonu sağlamak üzere 
Vali Aydın Baruş başkanlı-
ğında, Kış Tedbirleri Koor-
dinasyon Kurulu Toplantısı 
yapıldı

Kongre ve Kültür Merke-
zinde düzenlenen toplantıya 
Vali Aydın Baruş, Vali Yar-
dımcıları Kenan Eskin, Ha-
kan Ezgi, İlçe Kaymakamları, 
Büyükşehir Belediyesi yetki-
lileri ve ilgili kurum müdür-
leri katıldı.  Kış şartlarında 

temel mücadelenin kurum-
lar arası koordinasyonla 24 
saat esasına göre hizmet ve-
rilmesinin önemine değinen 
Vali Baruş, özellikle yolların 
açık tutulması, olumsuz ko-
şullarda yolda kalanlara ge-
rekli yardımların yapılması, 
tedbirlerin önceden alın-
ması ve hazırlıklı olmak için 
meteorolojik verileri günlük 
takip ederek iyi değerlen-
dirip ve gözlemler yaparak 
dikkatli olması gerektiğini 
ifade etti. Vali Baruş, hal-
kın kış mevsimini sorunsuz 
geçirmesi için tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarına 
önemli görevler düştüğünü 
ve gerekli tedbirlerin mutla-

ka alınması gerektiğini kay-
detti. İl Emniyet Müdürlüğü, 
Karayolları 81. Şube Şefliği 
ve İl Jandarma Komutanlığı 
yetkililerince toplantıda kış 
tedbirleri hazırlık çalışma-
ları ve yapılacak diğer çalış-
malar hakkında sunum eşli-
ğinde bilgiler verdi.

2019 yılı kış mevsiminin 
de değerlendirildiği toplan-
tıda; yağmur, kar yağışı, tipi, 
buzlanma ve sis hallerinde 
trafik güvenliğinin sağlan-
masına yönelik alınması 
gereken tedbirler ve karla 
mücadelede kurum ve ku-
ruluşlar arasında koordinas-
yonun sağlanması konuları 
görüşüldü.


