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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan 25/09/2019 tarihli ve
E.16373 sayılı yazı ile, son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntısı yaşayan terör örgütünün yayla
ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte erzak ve yaşam malzemesi ihtiyacını,
bu bölgelerde bırakılan malzemelerden karşılayabileceği yönünde Bakanlığımıza istihbari
bilgiler iletildiği, terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi teminini önlemek
amacıyla seferberlik anlayışı içerisinde, söz konusu yazı ekinde yer alan 04/09/2018 tarihli
ve 6548 sayılı yazıda belirtilen usul ve esaslar da dikkate alınarak;
Vatandaşlarımızın yaylalardan dönüşlerinin başlamasıyla birlikte artan yaşam
malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca kullanılabileceği düşünülerek yaylalarda
bırakılmaması,
İl/İlçelerde Vali/Kaymakamlar başkanlığında yapılan halk ve muhtar toplantılarında
vatandaşlarımızın/muhtarlarımızın uyarılması,
İl/İlçe Müftülükleriyle koordinasyon kurularak Cuma hutbesinde bilgilendirme
yapılması,
Ekte gönderilen el ilanının kolluk kuvvetlerimizce camilerde, kıraathanelerde, köy
odalarında ve vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dağıtılması, yaylalarda
yaşayan tüm vatandaşlarımıza tek tek tebliğ edilmesi,
Yayla ve orman köylerinde görev yapan öğretmen, orman teşkilatı personeli, muhtar
ve imamların bu talimat dâhilinde bilgilendirilmesi,
Valilik ve Kaymakamlıklarca resmi internet siteleri, sosyal medya hesapları, yerel
basın/yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurulmasının büyük önem arz ettiği
bildirilmiştir.
Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında konunun kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri ve
diğer görevlilerce hassasiyetle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Münir KARALOĞLU
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19 İlçe Kaymakamlığına
(Muhtarlara da Duyurulmak Üzere)
Antalya İl Jandarma Komutanlığına
Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne
Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne
Tarım ve Orman 6.Bölge Müdürlüğüne
(Antalya Şube Müdürlüğü)
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
Antalya İl Müftülüğüne
Antalya İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne
Antalya İdare ve Denetim Müdürlüğüne
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