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§Aı{l ıt

K;\ ttAl,i,'l ırl{İi"i İ

K.\itAlt },j()
: 2ü]0
:2020.1(il

?0l9 Yı]ı içiııde İlçenıizdc birdcn fazla ıoplantı vı gö§teri 1ıirüi:tişii 1,apılırıası l-ıaiiııde
Alıeınatif Ka,rar:

]9ll Sa.vılı 'loplaf}tı \,ü (iijsıcrı \'iiriil,iişii l.,;ı::ıiıııı"i:ı_.i () \iııiiii*si iiı lıi,;ııı .ı;i
Yöııcııııcliğiıı ]. Kısıın csas },ıiiktiı:ıleri [ıaşliklı -].iıcıi \,,1uıi,,lcsi;ııj.,.iegişiklik rapıiıııış. "'iiiıkire
I}iii'tik iV{illet \'Ieclisinde grubu btıIuıiaıı sivasi pııııileriı-ı il ıc iiçc ıcnisi]çileri iie giıztrgıihıiı
geÇeceği ilÇe ı'e il be}edil"e başkaıılarının. eıı çtık üye1,* sııJıip iiç seııciikanın ve kaıııu kı_ıı:uııııı
niteliğin.ieki ıı-ieslek kurı.ılıışlarıııın il ve iiçe tcıısiicileıiııiıı r.ıııılı görüşieri al
0cak al'ıııda ıııalıalliıı cn bıi,viik ııiilki ınııri ıaııilıııjaıı lı,,:ii:iç;ıir" iıiikıı.ıii
güırcellencrek Plaıı r,e Krııkide göslerildiği şekilCt aşağııiiikı kıı:,ıır ıiıııııııştır

!1erkez Malr. Karaelıııas [.adı"ic>i ı.,\.iııiıp:ıı.k Yanı)

ıııarıık iıe r 1ıl

6

Ciiney lç'lalıallesi Derebovı,ı Sokak ı"izeri No:2,1 sııı.ılı binaırıı-ı
karşısıncia hulunaıı lııış ırlaıı

\,lcı,kcz |vlıiı. Kıııae] ııras Laddesi; l'gıır \.1ı.ııııctı Cadı,lesi ve F.rtııı
Şıı}ıİ:ı İ3i.ılı i.ırı i,izcı-İiıi-ie ıı ,: ;,:i,,,1,,1,,r, ,Çciijil,.:ı il,ilıı-iı>i,i ij,,ı.ıiılti,,,ı,
lLı iıııııı ırlaıııııa kırlaı

Otobüs Dı,ır;*ları iJankanııııikler. [":ııir.urt ,e Esııitı Kız}.,ıırclı.i

A{iş ve Pankaıı ı\ydıniık Sokak
asılabiliı,,

z.cı,indek i Çcvre I)uı,arlar: ııa

-l'oplanlı \'eri aiaııinılaı,ı, Derçbıır,ıı (-';ıcidesi t.ehi l)erya K,"ı:ıııı.lıır,
istikınıeti ve 1-5 

'I'eıı"ıııııız 
Şchitlcı, !ıiil.:ı üsıı isıikaıııuii.

ı TOPL{\\.1*\ YERi

2
'l'Ol'l.AYl'l Al-;\\l

]

GOSl'ılir İ v [:n ('.ı' İ,s t'
YAl)I[,AC,\K
çi,zııııc;Aıı

"|

Yl]ltt,Yt-iŞ[ (;[ç }t IK
N'L|',|\I:""'|'0 t' i,;\N I l,,\ C,\ lt
Y[It iL[- DA(";ıLı{A
\()K,ı,\st .\It.\stNI)AKi
IİASSAS ı}ÖLGILEIt
AFIŞ Vlı },,.\Nli4,1l],
.{§ i L;\Ç;\ K }'Hltt,ti lt

l},\a l ı.}l,\ \()ti,I,1\SINl).\
..\ ı-l N..\ C,.\ K,İ, }. t) B iIi,L I l{

i\,1crkcz_ \{alı. l:cı,zi (iıkıııak
Sııç Oıılcnıe Ve Sı^ırııştıırıııı

Caıl. \«ı. ij KçızlııiZoııgııidık
Bilrı; ,\ıııirliği

'/rrurrust,ıJ.ixd 
-'1

r*,ral.aııA]' l /Vali Yaryfıncısı

l/
(



}ı A

I

Ko:z]ıı l:inıı. 14iid.
K.ıızltı
",.,|J\'2{)20

;\I"{,i:İ(N,,\,f][: ,l,()l-rl-.\N 
1,1 \,.l-. fi(ı.-s ıt]tlı \.ılRı-:\.L,.\l. pı .i\ ]ı( ı

ll-(it: ııJ i}ölge Hiüdll
[:ı} 

'ii,ıplaıııı ve Cösıerİ Yiiriil iişlerİ Kaııı-ınu
c) Ilçe Krokisi

çöıtııv [üöJ-üMü

ı\MİRİ : İlce L.nıı.ıii,et i\liidüriiI]İRLİGİ :Ilçc ljı:ıııiİcl \ltidürlügtl
MUDA}{AI-II BiR ı,i Kl.}'jRi :

AMİRİ : l:nrniy*ı \,lüdtirü
kozlu pıılis Merkezi Aıniri

A BiI{LiKı"ı]ı{i

İ)E§,filK t]lltt.iKLİlRİ
iu'ıiy.rı'

: Koz-lı-ı Piılis iV{erkezi Aınirliği
llçe }:nıni_ıet Müd. ltiğii I)crstı-ıcli

: ll I]nıırivet \{liciürlilğü
: Ilçe Jıııdıırıııt Koınutaıılığı

l- l)L]llU\l ı

İsti hb,arat D ı-ıruırr }i ulıakuı;ıçsiııe L}akıııız.
lı- Güvenlik Kııvvetleri :

Görev Bölüimündeki Kuvı,ctler
ıı- Hrııre Vcrileıı ve Alınanlar:

Yııktur.
tl- \'arsa_v ııiı lar:
l - llçe ]l'Ierkczİnde l -<00 kİşİnİn kılılacaıi.bir toplantı r,c giistcri r iiı iivijşt:ııtiıı diizcnicııciıilcucii2- Ilu ıoPlaılı,ı Ve göSieri "v-tiriiviişiiııılc Kozliı iıç.:l,ııııi,cİıİı,,İıırt,,.,ıiıi kt;ııji ,,,r,,nrı,,iui,r,i*Jİlro.göı,evlendirilebi lcceği varsayı iırı ı ş1 ır.

2- VAZİFE :

Kozlu İlçe L:mniyet Mticİllı.li.iğüııüıı ı,ızif'esi: giireı, Lıölü;ııt;ıı1jçki iıııyr.çt]crlc siaıl\rıIıı ,atı]ııLii]kj

İ'_İtl]İr"acak 
ıoPiantı r'c gö"steri 1'İırıii,,ışıırıın hııa.ır \,* ılıı\/ü|,ı iç*,risiı:ılc aeçııı*siııi ıı{lıııııı}rıır.

ı-I la rekat'l'asarısı :

Koz-lıı ilÇc l:ınni-l'ct \1tiiiilıliiğii: g(,,ıı-:ı,biııiiınıiındcki kııııeıicı]ç ii]i]iııııı ıe ıi)stçrı \,ıiıiil,ıişiiııirılııızur ve sükııır içinıic geçnıe sini s;ğla,nak ıııneıuıyl;ı
Saatin<itn iıibaren iopiulugu lvlçrkcı ü;;,;-;;;;;r*'"C*,J,lori,,ı* iupirr,,ı,uİİ,']"uo,,,.,, ıl*rl., ,ııri,.Karaelııras CaddeŞi, Uğur Munrcıı (]aclclesi ve Eı"tan şoı.i, lıui, arı İi;_crinıjen i _i 

,I,cnınııız 
şehiılerKı]Prüsü üzeriııdeıı takiP ederek toplantı -vcıiı,ıe gelnieleriıii. 'i,iiplaı,ıtı ve üösteri ü:iırııl.ıışııne tiış.ırıdııı



11ıill'iliLiliLlil iŞÇ l,i)i)ltlltll]t| (tlll;lllcil}, \'e iiiıj]lL] daizeı-ıi s;ıülşıı;ıcıj;ııı,

liarckiı iiç sılhırl;.ı icıiı eciilçc*kiiı.
l. llirinti Sıilıa:

ıı- 'l'oPlantı 
r'c CiistÇri \'(irtiı'üiŞii .içri ııi;ı irt;ılı ı,c;ıiıiııiı liılrj;ı;ılıı.,ı kııl;;:ıı;,.;.ı:ıjııı.il.ııı,tlııııi;ı;]ı;i,ıs:.}ı- ..\]ıınıı"ı lıı_ışaltılı.ırasıııclaı] sı.,ı-ııa".,,,l ı,lr,,,,,l.ı.,n,r.,'İ""-İ-lll',' 

"""'
Ç' i-liikiiıııct ktııııi,seri ilc ıcılıas -*ığlaıı;ırık Ctiııc1,\f;ıiıuilcsi l)erçi-.iıııı 5tık;ık iizçıi \ıı:]i,qıı.ı]ı biı.ıa;ııiıkıırŞısıııtia htılı,ınaıı boŞ alanıııİı ıtısis ectiteıı ku,,irnlİİı ,,,i ı,ka,"ı-ı;ıs.ırri:ı. r-eıkiiile ı r c ıtıı:|ııılıı;ı

[l.,iji:|,!lili'oİ};1;:''-"ıe 
kıırtılurıuıı nezaret.i altıırııa ,ofi"i,,, ,,: ;:;:;;;t-r*,..tıyış,ı aıaırıııa 

"ı,,,,no_*,

2. İkinci Sıfha:
Ttrıplantı r'e (iösteri Yiirtiy,üşüniin başiıınası ve güvenlik içcrisiırıl* ıjçr,ıı-ıııı]ıı.ı sağlaıınıısıdıı.,

3. Üçüncü §aflıa:
1'*plaıılı ve Gt)stcri Yüriiyiiştinii:ı Yasa Dışına Çıkınasi Durıııı-ııında:a- "I-oPlaııtıııııı 

ı'as;tllığıııı ka,vtıetıiğiııin iıiikı-iınet klnııseri ,.. ;;;;;i;;ı" kııruluııcı ilanıb- '[tıPluluğıııı dağılmaıııası 
'Jıırunİtıırcia giivenlik anıirince ı-ısıılıine tı\gi]ıı ihıarııı _rıı:ı jııııısıc- Bu ihtara rağııreıı 1oPluiıık ciagılnı;ızsiiıt-ıpiuluğun zor kı.ıilıııı,,ı-^ .i ,l,,,'l,,,,,l ,',,,rİ,r",,cı,iııi kıpsııı.

[ı- Ast Birlikle rc Görcr,icr:
l. llçe Emniyet Müdiirlüğü:

ilçc [nıniYct \4tıdurlİİgu ıncVLluı,... .. Kişilik kı.ır,r,cı ileilünıııil.eı Lliiiltirlüğüniiıı .. kisiiilıtakviYe eki[ıiı'le belrabcr , Saııiııçlc tcıPiaııt, ,criniıı İcşiıııi .ı.a;,r.,,k.,,ir,,r,İ,, bı.ılııııeıı bıı tc,piaırıl,akaıllnıavalı[arııı Derebol'tı Cııİılcsi Lı,i.ıi Deİ>,"a xunuıı,r],"ırıiı<ıni*i; ı., 15 -{-enınıuz 
şehit!er Kiipriisıı

saldırıYa karŞı koruınak iÇiıı teclbjr aiaı:ak ve ıakvil,e k,;,;r;,;.;Ü,,,u";'u,ı-lİj.ut,,, ,I,akı,iye 
Kı_ıvı,eıise DereboYıı Caddesi [izerincieki toplantı alaııın.la bıılııırıı::ık b,,ı,;;;;j;ğ., iıölgcdcıi kiınse_vigeÇirmeYecektir, DereboYu Cadciesi Letıi Derya ronrıı",, i.iıı-r,,*İ ,;'İ;"İ;;,nuz şehitlcı Kciıııiiiıiistikameti'takip Edilerck clağıtacakıır 

--l:i rivA'gÇı$rI r''ıı\{ıııJÇıi lÇ lJ ıeı]'

2. Kozlu Pıılis Merkezi Amirliği:
a- Krızlu Polis Merkezi Anrirli-ği kişiİik kuvl,çtle ]_i,i,*ırııııt.ız Şehitİcr Köprİisii girişindesalıit kaPalı Yol sabit kaPalı -Yol tıkanıi,sıııı tesis cj.r"k lnpıunı,,r,, kaiıliıııların ktıııtrol altıııciıı ve gilveııiÇerisınile toPlaııtı _v-criııe giİnıeleıiııi sağJarkcıı. ııraüıı.ı ,],i1-.*."l,,,,, i 1ıl:i111.111-111-1 üt]t.ı;i .1fııj.,si ı..cr a ıiır

I-ebi l)er,r'a Kııııutları isıikanlcıi 
"" t's l.,,,n;;;;;;,l;,:'*u,r,",,r,,,r,jl":ı;.;.:":ıi l;ı},ip i ıiilçıçi.,,.iıt(ıtıtıLiıı.tı- KcızluPı"ılis lr4erkezi Anıir|iği kişilik kr,,".]t ilç l]çrıiıı:_ı,.,ı:u.İJJ, l.chı ])çı.vı Kı-ıııı;ilırıonıiııde koılırollii Y'ol tıkanıa"sı te§iS eJı:cck. toplaııııya krt,ın,,,ıur,ı koııitıj ,iı,,iJo ı,c üiiı,çncç ıçerısin"li:1oPıanlt Yeriııe girnıcle riııi sağlııkeıı ıırAnıA.l,apacuktır ,T,cılılaııııııııı 

o,rr, *rrr.,.*i ,e ı,ıı ;:ı,r kıliııııaiık
lltlİlJ,;:,,İil:lll|f,,jH;,T;xİ,l;,İ::lilj; iü; i,,l,,,,;..,", iıi:kı:ıieti rt.ı.\ Itııııııı.z ş.,i,iiııy
J- İ İçc .Iıınılarırıa Konıutaniıg,-* ..,...., Kişilik Dtslek Kııı,r ç{i :a- """" kiŞilik ktıvvctİe """(ünü """ Saatiııcicıı iıibar,.,ıı i.i-icı;ıııırız şelıitlcr Kiipriisii_ıirisıı,ı,Jckoııtrollii ycıl tıkanıası tesis ecİecek- ıoplantıya katılanlarııı ıupİ,,nı, r.erine giııııelerini sağlırken ar.al]]iı

;-#,İ:İİlİlj!*:lİl':;Ti,::ffi'..'irc zor kullanarak dağıtıln,,i, .'ıı,.,.,,]ıunJa buıunijuğu böıgeııeiı

ıl- """' Kişilik kuvvellc ,""ıüııi,i ,. S{ıııiııdLriı iıibıııııı lJcı.clıı_ı_\,tt (]adi.iı:>i {_ci..i l)eııı.Konut]arı iiıitinde kcııılıııllii -ı,şi ııkaı,ııııi-ı tcsis e,,Juçcı, ı..,pi,,.i,'..,;'r,;,, ,,;;İ, İ,;,],İl,,,, _r,cıi;iç ı_iiınıçlı:ıinisağİarkcn aranla'ai:acaktır"İ'ı,ılıiıııtının sOt]ü crll]çsi ı,e.\ı.r-ıı:,tııjj;ııarık t.iağııılııııısı çlı,ıriııri.ınıJıhıı] tıııdıığıı b(il gcdcn topl ul ucıııı g..çın"si ı ıc 
",.,*.ı 

.,i,,.rii,, . 
"'





(l- lhti\ İt:
llçe .laı,ii-İ;ırıı,ıı Kiııi":ril;ıı:lığiıııİaıı i:clcçt,k .... iıİ;ı1l1ii kri\ \ cl 'ı'c:iİ lıiığİİ \ tiiiı L';ıı].]esİ iiıtlıııı(İL,

bıı}unaır llÇc Janclarnra Konıulıiıılıgı bıhçcsiııtic iiııirıı t,'lırrk giıreı "ıiııiık içiıİ......gı.ıııti ,.... Sıııiııclc
lrazı, o larak bekleyecektir.

d- Kııorılinasyon:
l- Soı'ıınılıılıık I}ölgesindc ııicl,tianıı geleıı olay,lar iicrhıl rıipiır ctliicccktir
2- lınıir iılırı:idaıı toplıılıık iılıışl,ı-ırarı gruplara ıııiitlal-ıılç cJiiıı-ıcr çi:ı,kıiı.

.3-I,1er görcr,'li grııp iÇin tıir ııııir ı,cı,a koıııııtan göı-cr le ııcliıeçekıiı
{- HIZMIiT DES'[E(;İı

a- İlçe EıırniYet Nlıicİıirlüğtlııcc hızırlııııacıık o1;ın kııiı,ııııı.,ııiıı,i !] l.:ı:rııı.,,eı \,1iiıjıirlüiiinciçıı ı,iire.,
al acak eki pl ere. .larıdarnra tJ irl i kleriııe clağı tı lacırktı r.

b- ilk Yardım ve Yaralı teclavıleı,i I)ispaırser ı,e i][L .\ı,.ı7ı.:ı,ıııı ı c lt, lgıılaıııı \1erkeziııtlc
yapılacaktır,
5- KoivlUl"A vE ML;llAtsrIlF.

a- ]Vlul-ıiıtıcı'c,vıirıirltikıçkİ ı,ıııılıiıbeı,ç tılİınat csıısl;ırııııı u(lre r,iir.tiriilecck. ıiıı.ıiiııkı lı,:r ııııiriic cl
tel siz-i bul ııı,ıııcıkt ı r.

b-Polis ve Jıiııdlırıııa Kııı ıetlı,ı-iııc iiçe Hııııriı,eı \iiicliiııi lır.ıilııJııiı ki,ıtıııtıı cı.li].:eçk. İ]ec .Iıii.i;ıı.ııııı
ko ıırı,ııaıı ı i se lıarckat nıcrkezi ııdc bu luıııciıktı ı.

ür,l{K
''r,.'',,|:(:,i 

\ l ii.Iiir \

O I- t., li
. ..,'0lı]O:Li

'furgut S

Vali
V

lSl

Ii k:
F.K-;\ İlçc, ı\lerkezi Krokisi
L.K-I] Karar

i\lerkcz \'lıiı. l]cı,zi Çaknıııi, (.iııl. \iı. j5 Kozitı. 1cıı.i{ıı]ii;ik
Sııç (_)ıı|e ıııe Vc Sııı,tışıtırııııı Biiıtı ,.\ırıiıliği

ı\iiiI l ),\]



§- lhtit İt:
' ilçe .Iııii|;ırırıı Kııııl tıt;ııllı ıiıırjlıı İclçc(i, .,, i;;lıilli [ı.,,, a, l : ıı l:ıciii
bıı)unııır liçe Jaı,ıdarı,ıra Krınruıiiıılıgı bıhçcsiııdc iirrirıi ıılıı;r( ei)ıcı .ıiııı,tk ıçiıi..
lıazı, olarak beklevecektiı.

\ ı.-.liı ( ı,.jJcs! ıizçriırıiç
.,.gıinii . . .. , Saıüinilc

Sl.

d- Koordinasyon:
l - Sorıınılııluk Bölgesinde nıcyclana gelen ı.ılaylar iieriııl raçıor cc.liieccktir.
2_ l..nıjr alnıadın tL]pIuIı,ık olıışturan gıuplara ınüdalıılr- eJilnıel ıi:ekiir.

.3-1{er giırcı,lı gnıp için biı ınıir vcva koıııutan göıcr lenıiireı,ckıiı
{_ HiZMtrT I)ESTE(;i:

a- ilÇe liıırniYeı lvl iidürlüğiiııc c lıızıriaı,ıacırk olan ktıııııııırıiiıı, li i:nıttıı,ct \1Li(ltiı lüğLinden ı]iire\.
alacak ekip)ere..Iandarnıa l]irliklerinc iiagıtılacıüitır,

b- İlk Yardım ve Yaralı tedavi]ııi Dispaııser ve l}[:İ ,\ı.ışııı,nra ıc L.,1ıı.ılııııu \leıkezinılg
y,apılacaktır.
5- KOMl-TA VE }1UHABIIIE:

a- Mıılıaberc viiriirli.ik ıck i ıı-ıııha[-ıerc taliınal esaslırınt| q(;re \ iiı,t]ıtiİcçek, nıı.ıtjıkiı lıcı.ıınırtlc c!
ıc]sızi bıılıınae.ıL ı Ir.

b-Polis Ye Jaııdiırıııiı Kıır'iet]eriııe llçe Lnlıri,ı,et -\4iidtiIıi lar.rllılliıil konıut;r tıli]cçek, İ]cc .lııl.]aıııllı
koınuıaııı ise harekaı ıııcrkeziıııle [.ıulıınırcaktıı.

llçc L-ııın
l,

furgut S
Kayıır
Vali rclııı-lcısı

l- l.
liK-,\ llçe \,lerkczi Kı,ııkisi
l,.K-]] Kaıaı

(
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