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RADĐKAL - Kilis Valiliği, SuriyeSuriyeSuriyeSuriye ( ( ( (/index/suriye/index/suriye/index/suriye/index/suriye)))) sınırındaki 4 bölgenin 7 gün süreyle geçerli olmak üzere özel

güvenlikgüvenlikgüvenlikgüvenlik ( ( ( (/index/guvenlik/index/guvenlik/index/guvenlik/index/guvenlik)))) bölgesi ilanilanilanilan ( ( ( (/index/ilan/index/ilan/index/ilan/index/ilan)))) edilmesine karar verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Suriye sınırında güvenlik durumunun desteklenmesi, vatandaşların

can ve mal güvenliğini sağlanması, olası tehdit ve tehlikelerin bertaraf edilmesi amacıyla 7 gün süreyle bazı bölgelerin

özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Kararın 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A Maddesi gereğince alındığı

vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Öncü Hudut Karakolu ile Đnanlı Hudut Karakolu arasında kalan bölge, Darmık Hudut Karakolu ile Çerçili Hudut

Karakolu arasında kalan bölge, Gaziantep-Kilis il sınırı Çankallı ile Dağ Hudut Karakolu ve Dağ Hudut Karakolu ile

Radikal.com.tr (http://www.radikal.com.tr/) > Türkiye(/turkiye/) > 4 bölge 7 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

4 bölge 7 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
28/07/2015 20:24 A  A

Kilis Valiliği, Suriye sınırındaki 4

bölgenin 7 gün süreyle geçerli

olmak üzere özel güvenlik bölgesi

ilan edilmesine karar verildiğini

bildirdi.
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Çobanbey Hudut Karakolu arasında kalan bölgelerde 30 Temmuz saat 13.00'den başlayıp, 5 AğustosAğustosAğustosAğustos ( ( ( (/index/index/index/index

/agustos/agustos/agustos/agustos)))) saat 13.00'de bitecek şekilde 7 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar

verilmiştir.”

Kilis Valiliği, daha önce de Suriye sınırındaki 2 bölgenin 5 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar

vermişti. (AA)

Uçak Motorlarında 3D

Teknolojisi

Artık Airbus Yolcu Jetleri 3D
Yazıcılarla Üretilen Parçalara Sahip

Motorlarla Uçacak!

Detaylı Bilgi

Al-Sat Kolayca Hallet
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(https://plus.google.com/111139069635417829913)

(CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz.
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ABD IŞĐD için Türkiye'ye 'hadi' dedi!

Đstanbul'da polis merkezine saldırı

AVM inşaatı yangınında patronları aklayan bilirkişi
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Ekonomik kriz ve kaygılar (http://www.radikal.com.tr
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Ev alırken yapılması gereken yasal işlemler
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Galatasaray'a metro müjdesi

Atromitos 0-1 Fenerbahçe (http://www.radikal.com.tr

Van Persie için flaş açıklama!
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Kuzey Kore 'savaş durumu'na geçti!

Mucize bebek Cheyenne Rae hayata tutundu

Finladiya'da göçmen sayısında rekor artış
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Emrah Serbes: Behzat Ç.'nin yeni bölümleri hazır

'Sarmaşık' şimdi de Toronto'da
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Radikal2 (http://www.radikal.com.tr

/radikal2)

Roboski belgeseli (http://webtv.radikal.com.tr/turkiye

Çözüm'ün A, B, C'si.. . (http://www.radikal.com.tr

PanĐslamcı dış politikanın çöküşü
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Kanla besleniy

Türkeş de sıkıyönetim istemişti, darbe oldu

Sahi bu seçim yapılabilecek mi?
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Serenay ve Kerem Bürsin'in aşkı film oldu

Suriye'de heykeltraştı şimdi garsonluk yapıy
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