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10 Ocak Perşembe günü kar tatili olan iller
Yurdun büyük bir kısmını etkisi altına alan kardan dolayı, bazı illerde eğitime ara
verildi.
Yayın Tarihi : 10 Ocak 2019 Perşembe (oluşturma : 2/21/2019)

10 Ocak Perşembe
günü Niğde, Aksaray, Ordu, Mardin, Kahramanmaraş, Nevşehir, Adıyaman, Van, Siirt, Kars, A
ğrı, Şırnak, Elazığ, Bingöl ve Bitlis'in bazı ilçelerinde okullar, valilikler tarafından tatil edildi.
NİĞDE
Niğde‘de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.
Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Yoğun buzlanma ve don olayı yaşanması dolayısıyla il
genelinde 10 Ocak 2019 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süre ile ara
verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.” denildi.
AKSARAY
Aksaray'da, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Aksaray'da dün gece saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde yaşanan
buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada,
buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün verildiği, hamile ve engelli kamu
personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
NEVŞEHİR
Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı belde ve köylerde okullar tatil edildi.
Acıgöl Kaymakamlığı tarafından açıklamada, "Acıgöl ilçemiz köy yollarında görülen olumsuz koşullar
ve buzlanma tehlikesine karşı taşımalı eğitim, belde ve köy okullarımızda eğitime 10.01.2019
tarihinde bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca tüm hamile ve engelli personel bir gün süreyle idari
izinli sayılmıştır.” ifadelerine yer verildi.
ADIYAMAN
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ilçede tüm okullar
1 gün (Perşembe) tatil edildi. Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın yaptığı açıklamada,
“İlçemizde devam eden yoğun kar yaşı ve soğuk havadan dolayı don ve buzlanmaya karşı ilçe
genelinde ki tüm okullarımız 10 Ocak Perşembe günü tatil edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

BİTLİS
Bitlis Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada,"Meteorolojiden alınan verilerin
değerlendirilmesi neticesinde, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 günü Tatvan
merkez ve bağlı köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.
Ayrıca bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli
sayılacaktır." denildi.
Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle
merkez ve bağlı köylerde 10 Ocak Perşembe günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir.
VAN
Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. İlçedeki olumsuz hava
şartları nedeniyle ilçe merkezi ve tüm köylerdeki okullar bugün (10 Ocak 2019) için tatil edildi.
BİNGÖL
Bingöl Valiliği, merkez ve 6 ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı tüm okullarda, Genç ilçesinde
ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Bingöl Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime 10
Ocak Perşembe günü ara verildiğini açıklandı. Açıklamada, “Aşırı buzlanma ve yoğun karın
oluşturduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Genç ilçemizde taşıma yoluyla eğitime erişim
sağlayan öğrencilerimiz için ve taşıma merkezi okullarımızda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise tüm
okullarımızda 10 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir.” denildi.
KARS
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara
verildi.
Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe genelinde eğitime 10 Ocak 2019
Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.
ŞIRNAK
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalardan dolayı bugün
eğitime ara verilirken, olumsuz havanın etkisinin sürmesi üzerine okullar bugün tatil edildi.
Beytüşşebap Kaymakamlığı'ndan yapıla yazılı açıklamada, "Aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle
ilçemizdeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarımızda eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2019
Perşembe günü bir gün ara verilmiş olup, kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki hamile ve engelli kamu
çalışanlarımız da idari izinli sayılacak." denildi.
ELAZIĞ

Kar yağışı nedeniyle Elazığ'ın Karakoçan ve Palu ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karakoçan ilçemizde 17, Palu ilçemizde 20
köydeki taşıma kapsamındaki öğrenciler için 10.01.2019 Perşembe günü kısmi tatil kararı
alınmıştır." denildi.
ORDU
Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası, 16 ilçede eğitime ara verildigi bildirildi.
Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 13 ilçenin tamamında, 3 ilçenin de bazı mahallelerindeki
okullarda eğitime ara verildiğine dikkat çekilerek, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın
mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce,
Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki tüm okullarda, Fatsa, Ünye, Perşembe
ilçelerimizde ise kısmen, 10 Ocak Perşembe günü bir gün eğitim-öğretime ara verilmiştir." denildi.
Açıklamada ayrıca, eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerde, engelli ve hamile kamu
görevlilerinin de bir gün idari izinli sayıldığı bildirildi.
MARDİN
Mardin’in Midyat ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Midyat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, aşırı don ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda
yaşanılan zorluk ve muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla bugün ilçe genelindeki tüm
okullarda eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli olacağı
kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle
eğitime 1 gün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde tüm okullar
soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 10 Ocak 2019 Perşembe günü 1 gün eğitime ara verildi.
SİİRT
Siirt'te Pervari Kaymakamlığı ve Eruh İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı
ve buzlanma nedeniyle her iki ilçe genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.
AĞRI
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verilecek.
Eleşkirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu
belirtildi.
Yoğun tipi dolayısıyla yol açma çalışmalarının yapılamadığı bildirilen açıklamada, ilçe merkezi ve
köylerdeki okulların bugün için tatil edildiği duyuruldu.
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