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İtalya ile Yunaııista:ı arasıada yeı alan İyon Denizi tizerinde ıneteorolojik uyanlara göre hafta

sonu bir kasuga yaşanacağ, bundan da Ülkemiz ve İlimizin etkileneceği öngöriilmektedir.
Valiliğimizce bu sebeple;

l-Afet ve Acil Durum Müdiiİıtiğii Personelinin izinleri 02.10 2018 tarihiıe kadar iptal edilmiştir.
İzinde olao personel geri çağıntnıştı.

2- Afet ve Acil Dıınıın Müdılrlüffunce gerckli araç ve gereç hazrlanaıalq personelin donaıııu.lı
olaıak hazu bulırnması sğanacaktır.

3- Meteorolği Bölge Mtrdürluğınce halkımlz aralıksız bilgilendirece}:ıir.
,|-Bu güçlü fiıtınaıın (riizgann) elektrik hatlanıı, haberleşme sistern]eriıi etkileyebileceği

düşünüldtğtınden bıınııa için GEDtz DDAŞ vc Titrk Tclckomiinikasyon A-Ş. izmif BölgÇ Müdtiflüğü
ve ilgili diğer kurıualar gerekli tedbirleri alarak hazırlrklı olacakbr.

5-Büııik endüstriyel kııruluşlat tarafindan yalıı|an dahili acil dı:rıırn planlan incele,neıe.k, test
edilecek ve gerekli gorulduğtlıde revize edilerek ilgili makamlann bilgilendiritecektir.

6-olınası mrüteoıcl su taşkrılarına kaşı DSİ 2. Bolge Miıdtırıüğti, Büytikşehi Belediye
Başkanlığı, Karayollan 2. Bölge Müdilrlüğii ve ilgili diğer kırumlar tarafiıdan geıekli tedbirlçri
dınaıak hazırlıklı olrmacaktır.

Z-Özellikle kryı kesiminde yaşayan vatandaşlaflmıan krpdaki tekrele(iıi kaıaya çekmcleri içirL
İbnir, Aliağa" Çeşme, Dikili Lıman Başkanlıklan ve ilgili diğer kıırıımlar gerekli tedbkleri alarak
hazırlılü olacaktu.

8-Giiıdelik hayat fuıınaıın etkili olmaüğ saatlere göre alıarlanrıalrdu.
9-Balkon ve çatılaıda sahitlenme.miş te.hlike yırafahilecek rıalze,me ve eşyaların giivınJi halı

çtiritnesi gğelfiıektedir. Özellikte dışanda bıral«ılan sabit olnayaı eşya (merdiven, büçe mobilyası
gibi) vc inşaat malzemelçrinin zarar ve yaralaıunalara yol açmaınalan için güveııli hale getiıitmesi
ge(eknektedir.

lO-Kapı, pencereleriı, özellikle evle;ıin rtizgaı alan taıafndakileriı kapalı tutıılması ve eoniyetli
şekilde bağıaDmalan gereloektedir. Eğer kepenk/ panjur vaİsa kapatlmalı ve sabitlenmelidiİ.

l l -Aıaçlar vaısa garaja park edilmeli, yoksa bina, ağaç, duvaı ve çitlerden uzağa park
cdilmcliör.

l2-Bacalaı uzuı ve kötii dıınımdalsa sağlamlaştnlmalıdır.
13- Olma§ 6uht mel trtıa sırasrnda miimkiia olduğııuca içaride kalınma]ıüı. Fııtna suasııda

hasar olçursa onamıak için hemen dışan çıkılmamalıdu.
14-Dışan çıkılüğuıda bina ve ağaçlaıdaı uzak durıimalı sirip çıkıluken kapıla kapatılmalı, iç

kapılardaı lıızumsuz 6lanl6 lç4p6tr]p6l1d11.
l5- Fıııaya maruz kalan yollarda araba kuiiaıuidığında ozellikle kop* ve viyadtiklerde dikkatli

olunmalı, mümklinse yolculuk ertelenmeli ya da alt€rrıaü'yollar kullaıılmalıciır. Ytiksek araçlaı
kullaııldığında ya da çekildiğinilı, özellikle yan riizgarda düa dilı*atli olıınmalıdu.

16-Gcrçcktca gcrçkli olmaüğ uıüddctç,c yolculuk yapılmamatıür.
17- Olması mütemel firhıa sonrası ycıc d§m§ ya da sallanan eleiı*ik / telefon kablolarına
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18- Duvar, bİna ve ağaçlat4 firtıanrn zry,lflatmış olabileceği di§iinıilerek, yakın
yüriinmemelidir.

19- Savurunasız, baloma mütaç, komşu ve yakınlaruuzın da güvende olduğuıdan emin
olurunalı ve yaıd:mcı oluıma]ıdıı.

Büyılkşehir Belediyemiz, Kalm.akamlıklanmız, İlçe Belediyelerimiz ve Kamu ile Özel Kıırum
ve Kuruluşlarımrz, İ] Emniyet Müdiiı]üğü, İ1 Jandaırna Komutanlrğı, Sahil Giiverı]ik Komutap]lğ1 1ıg

Askeri Birliklerimiz 1ukarıda belitilen tedbirler konusrında görevleri başında olarak, sorurn]uluk
alarüarındaki ttim ilgilileıi bilgilendirerek acii durum planJanru gözden geçirmelerini ve belirtilen
tedbirleri almalanru önem]e aız ve rica ederim.
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