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YUNUSEMRE KAYMAKAMLIĞI 

İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü 

Esas No :  
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Karar Tarihi : 12.10.2022 

KARAR 

        İlçe İdare Kurulu Kaymakam Atilla KANTAY başkanlığında aşağıda isim ve unvanları 

yazılı üyelerin iştirakleriyle toplanarak; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 

27.09.2022 tarih ve 38295 sayılı "Güvenlik Tedbirleri" konulu genelgesi gereği ve 06.10.2022 

tarihli güvenlik toplantısında alınan karara istinaden ilçemizde meydana gelebilecek her türlü 

yangın, sabotaj, hırsızlık, terör saldırıları ve her türlü suçun önlenmesi 

konuları değerlendirildi. 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :    

    İlçemizde bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve Muradiye Organize Sanayi 

Bölgesinde bulunan fabrika ve işletmeler başta olmak üzere, ilçemiz sınırları içinde bulunan 

tüm Orta Ölçekli, fabrika, işletmeler, geri dönüşüm fabrikaları, yangın çıkma olasılığı yüksek 

çevreye zararlı olabilecek iş yerleri, halkın yoğun olarak bulunduğu zincir marketler, 

AVM’ler, eczaneler, pazar yerleri, resmi ve özel eğitim öğretim kurumları, konaklama 

tesisleri, kuyumcular, eğlence mekanları (içkili/içkisiz), turizm işletme belgeli tesisler, düğün 

salonları, spor tesisleri,  huzurevi, gündüz bakımevi, İlçemiz sınırları için bulunan tüm kamu 

kurum ve kuruluşları, suç oranlarının yüksek olduğu mahalle, sokak, cadde, park alanları, 

resmi ve özel öğrenci yurtları (yükseköğretim dahil), aile sağlığı merkezleri, Muradiye Kapalı 

Spor Salonuna giden yol,  kuran kursları, banka ve ATM cihazlarının yoğun olarak bulunduğu 

alanlar, baz istasyonlarına, 250’den fazla küçükbaş, 100 den fazla büyükbaş hayvanı olan 

işletmelere, Emniyet ve Jandarma sorumluluk alanında sık yaşanan  yangın, sabotaj ve asayiş 

olaylarının olduğu bölgelerin (Karacaahmet bölgesi, Batı atık tesisi, Parola enerji ve geri 

dönüşüm firması,  Sahalar metal geri dönüşüm isimli yerlerde meydana gelen yangınlar) giriş, 

çıkış ve çevresini gösterecek şekilde  olmak üzere 01.01.2023 tarihine kadar 

tamamlanmasına; 

1. Yangın, sabotaj, hırsızlık, terör saldırıları ve her türlü suçun önlenmesi, önleyici 

tedbirlerin alınmasına; organize sanayi bölgelerimizde öteden beri süre gelen şüpheli iş yeri 

yangınlarının (22.09.2021, 03.07.2022, 08.08.2022, 20.08.2022 tarihlerde geri dönüşüm 

firmalarında  meydana gelen yangınlar ) tekrarlanmasının  önlenmesi, sabotaj girişimi ve her 

türlü suça karşı gerek tedbir gerekse suç işlendikten sonra adli açıdan suçun ve suçluların 

tespiti bakımından kolluk kuvvetlerimizin bölgede uygun görecekleri yerlere uygun açılarda 

kameraların ilgili iş yeri sahipleri tarafından taktırılmasına, 

2.  Kamera kayıtlarının sürekli olarak tutulmasına, darbe ve sabotajlara karşı gerekli 

koruma tedbirlerinin alınmasına, 

3. Muradiye Mahallesi, Çimen sokakta bulunan tren yolunun altındaki geçidin 

bulunduğu yere aydınlatma direği yapılmasına, 

4. İlgili kurumların kendilerine bağlı birimlerindeki uygulamaları takip etmelerine, 

5. Konunun İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yunusemre 

Belediyesince takip edilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, 



5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 31. ve 66. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 32. maddesine istinaden yukarıda belirtilen yasaklara uymayanlar hakkında, ilgili 

mevzuatında belirtilen adli yaptırımlar saklı kalmak kaydıyla, 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 32. maddesine istinaden idari para cezası uygulanmasına, kararın mutad 

vasıtalarla ilan edilerek, konunun Yunusemre Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe 

Jandarma Komutanlığınca takibine; gereği için karardan bir örneğin Yunusemre Belediyesi, 

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar 

verildi.  
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