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Edremit'te kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yaşanabilecek tipi, yağmur, kar, sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sonucunda
vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması için alınabilecek tedbirlere
yönelik koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amacıyla Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında Kış Hazırlıkları Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

EDREMiT'TE KIŞ MEVSiMi
KOORDiNASYON
“HAZIRLIKLI
TOPLANTISI OLMALIYIZ”

E

dremit'te kış
mevsiminin
gelmesiyle birlikte
yaşanabilecek tipi,
yağmur, kar, sis,
buzlanma gibi olumsuz
hava koşulları sonucunda
vatandaşlarımızın can ve
mal güvenliğinin
korunması, huzur ve
güven içerisinde seyahat
etmelerinin sağlanması
için alınabilecek tedbirlere
yönelik koordinasyon ve
işbirliğinin sağlanması
amacıyla Kaymakam Ali
Sırmalı başkanlığında Kış
Hazırlıkları Koordinasyon
Toplantısı yapıldı.
Kaymakamlık
makamında ilgili kurum
amirlerinin katılımıyla

gerçekleştirilen toplantıda kış
döneminde Edremit genelinde
alınması gereken önlemler
masaya yatırıldı. Kış ayının
traﬁk, karayolları ve eğitim başta
olmak üzere sorunsuz şekilde
atlatılması konusunda alınması
gereken tedbirler ve ilgili
kurumlara düşen görevler
konusunda görüş alışverişinde
bulunuldu.
Özellikle 2019-2020 yılı kış
mevsimi süresince traﬁk
güvenliği açısından
yaşanabilecek her türlü
olumsuzluğa karşı önceden

TRKTYD İL BAŞKANI AKCİL OLDU
Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği(TRKTYD)tarafından Dünyada ve
Türkiye'de ilk defa düzenlenen 1. Uluslararası Tesis Yönetim Zirvesi 81 ilden
tesis yönetim şirketlerinin katılımı ile gerçekleştirilirken Balıkesir İl Başkanlığına
ÖZ-AK Şirketler Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akcil getirildi.

A

nkara Kızılcahamam'da TRKTYD
Kentsel Tesis Yönetim Derneği
öncülüğünde gerçekleşen zirve Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Sayın Nusret Bayraktar ve 2226.Dönem Erzurum Milletvekili, İstanbul Ticaret
Üniversitesi Öğretim Üyesi. İstanbul Ticaret
Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve
Araştırma Sistemleri Başkanı Prof. Dr. Mustafa
llıcalı,dına farkındalık yaratma ideali ile yola
çıkan TRKTYD Kentsel Tesis Yönetim Derneği
Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Suat
Sandalcı, Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı
Özcan Aksu, Dernek Genel Sekreteri Murat
Yüksel ile 81 ilden tesis yönetim şirketlerinin

katılımı ile gerçekleşti.
TRKTYD Kentsel Tesis Yönetim
Derneği Kurucu Başkanı Suat
Sandalcı: “Bu zirve ile dinamik bir
ortamda tesis yönetimi ile ilgili bilgi ve
deneyimlerin paylaşıldığı yeni vizyon
ve farklı bakışlarının kazanıldığı farklı
bir platform oluşturmayı hedeﬂedik.
Sektörümüzün duayenleri ve
akademisyenler yaşanılan sorunlar ve
çözüm önerileri konularında bilgi
verdiler" dedi. İki gün boyunca süren ve
tesis yönetimi Türkiye'de ne durumda,

bu konuda hukuki alt yapı yeterli mi. sektörün
sorunları nelerdir. tesis yönetiminde teknoloji
ve yazılımın önemi gibi konuların etraﬂıca ele
alındığı zirve interaktif bir konferans havasında
gerçekleşti. Zirvenin ardından katılımcılara
plaketleri sunuldu.
TRKTYDBalıkesir İl Başkanlığına atanan ÖZAK Şirketler Grup Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Akcil“Dünyanın hızlı büyüyen yeni
küresel gücü olan kentsel tesis yönetimine
Balıkesir'de yeni bir soluk getirmek istiyoruz.
Bize verilen bu görevi layıkıyla, hakkıyla
yapabilmek için çok çalışacağız” dedi.

hazırlıklı olmak, etkin ve zamanında
müdahale etmek amacıyla alınacak
tedbirler ve yürütülecek faaliyetlerin
görüşüldüğü toplantıda; Edremit'te
halkın en güzel şekilde hizmet görmesi
için ellerinde gelen tüm imkânları
seferber ettiklerini söyleyen
Kaymakam Ali Sırmalı; “Bizler
vatandaşımızın daha kaliteli hizmet
görmesi için kurumlarımızla koordineli
bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle kış
döneminde vatandaşlarımızın mağdur
olmaması için ilgili kurum
yetkililerimizin katılmıyla gerekli
tedbirleri alarak, kurumlar arası görev
dağılımını yaptık” dedi.

