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Reyhanlı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/07/2016 tarihli ve 2946 sayılı
"Özel Güvenlik Görevlilerinin Uyanlması" konulu yazılan ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

M.CEMİL TÜNEK
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ek:
İlgili Evraklar

Dağıtım:
Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerine

Kaymakamlık binası Kat :i Reyhan1ı/Hatay
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
c-posta: reyhanli31@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: LKUDA Y
Tel: (O326) 41310 56

Faks: (O326) 4133702

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden lca6-e253-35cd-acOl -7887 kodu ile teyit edilebilir.
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Sayı :i2224646-530-E,2946
Konu ;Ozel Güvenlik GÖJ'C\IliIerinin

Uyanlmast

IJA(';ITI\1!.1
28/0712016

ılgi: Hatay Vaım~i IIEmniyet MüdürıugUnan 20.07.2016 tarijıli ve 16267 ~yJlı )'~$i

Valilik M$kamının 20/07/2016 tarih ve n Eıtlni)'~ ~udllrıuatlnQI'l 16261 ~)'ılı ilgi de kayıtlı yazısı ile ekte
gönderilmiş olup. Yllıl g~~nce; .kurunı/ kuru1uşı.ınqz4a g~revli öze.l gUvenliltg~~vlisj peJ'SQn"liniıinilgi yazı
do~lt\1SU11da daha dikkaıli ve duyarlı şekilde görev yapmaları ve meydımıı gelebil~k muhtemelolayları ep kısa
sürede genel koJlUk birimlerine 'bildinneleri y(h'iünde uyanlarak. hemımgi bir akS8klıga meydan verilmemesini
önemle rica ederim.
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OAÖITIMI
Reyhanh Belediye B~kan1ıama
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
tıçemizdeJd Banka Şubelerine

.Bp ~.~.elektronik1mzııtıchr. imzaIfsuretinin aslınıgorınek içinhttorl/www.e-IC;.r/cr;.ıov.trIEvrakDoD/illrfg ~Sin~.air~ı.:
(Xlt1ft!EP-ı<tX8+0-Gyyod6.-Ş4uwI4-aIG11 i ld) kodunu yıızınlZ. •.
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İl Emniyet Müdürlüğü

Sayı' : 6619439ı~S637213447- (b26'92-
Konu : ÖzelGüvenlik Görevlilerinin

Uyarılması
20/07/2016

REYHANU KAYMAKAMLIGINA

ilgi : Emniyet G~rtel Müdürlü~ünün 19/07/2016 tarihli yazısı.

ilgi yazı ile darbe yanlısı askerlerin kargo araçları ve kapalı kasa araçlarla önemli
yerlere baskın yapaca~an belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşları ile havalimanı, metro,
Marmaray,tramvay, yüksek hızlı tren ve garlar, otobüs terminalleri, metrobüs, deniz taşımacılığı
yapılan yerler gibi stratejik Önemehaiı yerı.erdeQörev yapan özel güvenlik görevlilerinin dikkatli
ve duyarlı bır şekilde gôrev yapmaları yönünde uyarılmaları ile meydana gelebilecek muhtemel
olayları en kısasürede genel kolluk birimlerine bilgi vermeleri isteniimiştir.

Kurum/Kuf!JluşYflyzdagöreVli ÖZelgüvenlik personelinızin ilgı yazı doğrultusıında daha
dikkatli ve duyarlı .şekilde görev yapmaları ve. meydana.gelebileçek muhtemelolayları en kısa
sürede genel konuk birimterine bildirmeleri.yönünde uyanlarak, herhangi bir .akSaklığameydan
verilmemeSini;-

Ricaederim.
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DAGmM:
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ÖzelGüvenlik İstihdam Edilen
Kamu Kurum ve KuruIl,lştara
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T1f.: 0326..223 92 ıs Dahili : 56 95 Faks: 0326 223 92 3Q
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