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Toplanti-Miting Alani ve Gosteri Yiiriiyusleri Guzergah Tespiti
2911 Sayih Toplanti ve Gosteri Ytiriiyiisleri kanunun 6. maddesi

ile isbu kanunun uygulanmasina dair yonetmeligin 3. maddesi geregince;

il9emizde yapilacak yasal ve izinli "Toplanti ve Gosteri Ytiriiyiislerinde" istifade
edilecek Toplanma Alani, Yiiriiyus Giizergahi, Miting Alani ile Afis ve Pankart Asilacak
yerlerin miilki amirlik9e belirlenmesi gerekmektedir.

12/03/2014 tarihinde yiiriirliige giren, 6529 sayih kanunun 5. maddesi ile 2911 Sayih
kanunun 6. maddesinde degi§iklik yapilmis olup, soz konusu degisiklik ile Toplanma Alani,
Yiiruyiis Giizergahi, Miting Alani ile Afis ve Pankart Asilacak yerlerin miilki amirlik9e
belirlenmesi sirasinda, TBMM' de grubu bulunan siyasi partilerin il9e temsilcilerinin, il9e
belediye baskanimn, en 90k iiyeye sahip U9 sendikanin ve kamu kurumu niteligindeki mesiek
kuruluslarimn il9e temsilcilerinin goriisti ahnarak mahallin en biiyiik miilki amiri tarafindan
belirlenir hiikmii getirilmistir.

2911 Sayih Toplanti ve Gosteri Ytiriiyiisleri Kanununun 6. Maddesi ile bu kanunun
uygulanmasina dair yonetmeligin 3. Maddesi geregince hazirlanan Il9emiz polis sorumluluk
bolgesi dahilinde 2911 Sayih Toplanti ve Gosteri Yiiruyiis Kanununa uygun olarak yapilacak
olan toplanti ve gosteri yiiriiyusleri i^in belirlenen yer, gosteri yiiriiyiisii yapilacak giizergah,
yiiruyiise ge9mek i9in toplanilacak yer, miting yapilacak alan, afis pankart asilacak yerler ile
ara9 park yerleri Siyasi Partiler, Sendikalar ve Mesiek Odalarinin ilgili kurum ve kuruluslardan
goriis ve oneriler ahnarak tespit edilerek Kaymakamhk Makaminca a§agidaki yazih kararlar
ahnarak 9ikarilmistir. Buna gore;

2020-2021 TOPLANTI VE GOSTERI YURUYU$U GUZERGAHLARI

2911 Sayih Toplanti ve Gosteri Yuruyiisleri Kanunu'nun 6.maddesinde ilce smirlan icerisinde

toplanti ve gosteri yuruyusjerinin yer ve guzergahlarmin belirlenip ah§ilmi§ araclarla duyurulmasi,

ayni Kanunun Uygulanmasina Dair Yonetmeligin 3.maddesi ile belirlenecek olan toplanti yapilacak

mahaller ile gosteri yuruyusu yapilacak yurLiyus. guzergahlarmin, dagilma yerlerinin, afi§ ve pankart

asilacak yerlerin her yil Ocak aymda gozden gecirilip, degisiklik olmasi halinde bu degi§ikliklerin ilan

edilmesi duzenlenmi§tir.

Kaymakamhk makami tarafindan daha onceki yillarda belirlenmis olan "A9ik Hava Toplantisi

Alani ve Gosteri Yiiriiyusii Giizergahlari", "Toplanma ve Dagilma Yerleri", "Afis ve Pankart

Asilacak Yerler" 2020-2021 yih i9erisinde de uygulanmak tizere ayni sekilde kalmasi uygun
goriilmtistiir.



2911 SAYILI TOPLANTI VE GOSTERI YURUYU^LERI KANUNU GEREGI
DEREBUCAK IL^E MERKEZI

TOPLANTI VE GOSTERI YURUYU$U YAPILACAK ALANLAR:

1- Hurriyet Meydani Toplanti Alani
Toplanti Alani ve Dagihm Yeri: Hurriyet Meydani (298 Sayih Se9imlerin Temel

Hukumleri ve Se9men Kutiikleri Hakkinda Kanun geregi, Genel ve Mahalli Se9imlerde
Toplanti Alani Olarak Kullanilmasi tespit edilerek ilan edilmistir.)

Toplanti Alamndan Yuriiyii? Giizergahi ve Dagihm Yeri (1): Hurriyet Meydaninda
toplanilarak Avukat Tahir Akyiirek Caddesi ve Beysehir istikameti guzergahina dogru dagihm.

Toplanti Alamndan Yiiriiyiis Giizergahi ve Dagihm Yeri (2): Hiirriyet Meydaninda
toplanilarak Ogretmen Ahmet Bilban Caddesi- Aradas Caddesi- Derebucak £ok Programh
Lisesi oniinden Qamhk istikameti guzergahina dogru dagihm.

Toplanti Alamndan Yiiruyiis Giizergahi ve Dagihm Yeri (3): Hiirriyet Meydaninda
toplanilarak Ogretmen Ahmet Bilban Caddesi- Kavak Caddesi- Soguk su 9e§mesi mevkiinden
Camhk istikameti guzergahina dogru dagihm.

Toplanti Alamndan Yiiriiyiis Giizergahi ve Dagihm Yeri (4): Hiirriyet Meydaninda
toplanilarak Ibradi Caddesi Ibradi istikameti guzergahina dogru dagihm.

Toplanti Alamndan Yiiriiyiis. Giizergahi ve Dagihm Yeri (5): Hiirriyet Meydaninda
toplanilarak ibradi Caddesi, Cengiz Topel Caddesi. Beysehir istikametine dagihm.

2- Hiikiimet Meydani Toplanti Alani
Toplanti Alani ve Dagihm Yeri: Hiikiimet Meydani (298 Sayih Se9imlerin Temel

Hiikumleri ve Se9men Ktittikleri Hakkinda Kanun geregi, Genel ve Mahalli Se9imlerde
Toplanti Alani Olarak Kullanilmasi tespit edilerek ilan edilmi§tir.)

Toplanti Alamndan Yiiriiyiis. Giizergahi ve Dagihm Yeri (1): Hiikiimet Meydaninda
toplanilarak Avukat Tahir Akyurek Caddesi ve Beysehir istikameti guzergahina dogru dagihm.

Toplanti Alamndan Yiiruyus Giizergahi ve Dagihm Yeri (2): Hiikiimet Meydaninda
toplanilarak AvukatTahir Akyurek Caddesinden-Cengiz Topel Caddesine doniis-Cengiz Topel
Caddesi- Ibradi Caddesi ve ibradi istikameti giizergahina dogru dagihm.

Toplanti Alamndan Yiiriiyiis Giizergahi ve Dagihm Yeri (3): Hiikiimet Meydaninda
toplanilarak Avukat Tahir Akyiirek Caddesi Ogretmen Ahmet Bilban Caddesi- Aradas
Caddesi- Derebucak £ok Programh Lisesi oniinden Qamlik istikameti guzergahina dogru
dagihm.

Toplanti Alamndan Yiiriiyiis Giizergahi ve Dagihm Yeri (4): Hiikiimet Meydaninda
toplanilarak Avukat Tahir Akyurek Caddesi - Ogretmen Ahmet Bilban Caddesi- Kavak
Caddesi- Soguk su 9esmesi mevkiinden £amhk istikameti guzergahina dogru dagihm.

Toplanti Alamndan Yiiriiyiis Giizergahi ve Dagihm Yeri (5): Hiikiimet Meydaninda
toplanilarak Avukat Tahir Akyurek Caddesi -ibradi Caddesi ibradi istikameti guzergahina
dogru dagihm.

Hiikiimet Meydani toplanmaalaninakadar olan guzergahtir. Yolunsag seridi yiiriiyu§e
katilanlar tarafindan kullanilacaktir, diger serit ise Emniyet Gorevlilerinin yaya ve motorize
ekipleri tarafindan kullanilacaktir.

Toplanti ve Gosteri Yiirtiytisu esnasinda ve dagihminda trafigin aki§i; Yukarida
belirtilen giizergahlar dahilinde dagihm be? yonlii olarak saglanacaktir.



AFIS VE PANKART ASILACAK YERLER:

Toplanti ve Gosteri Yiiriiyii§ii yapacak te§ekkuliin 2911 Sayih Kanun'un 26.maddesine
gore hazirlamis. olduklari ilan, afi§ler ve pankartlar il^e merkezindeki Av.Tahir AKYUREK
Caddesi, 15 Temmuz §ehitleri Caddesi, ibradi Caddesi, Atatiirk Caddesi, Cumhuriyet Cad. ve
Cengiz Topel Caddesine uzerine asacaklardir. Toplantida kullamlacak olan ses cihazlan
Belediye hoparlorleri ve tesekkul tarafindan temin edilecek cihazlar olacaktir. Aynca 9agn
yapmak isterlerse toplanti ve gosteri yuriiyusu yapacak tesekkiile ait vasitalara monte edilmis.
ses cihazi ve el ses cihazlan ile Kanun'un 26.maddesinin 3. bendine uygun §ekilde yapilacaktir.

Dtizenleme Kurulunun bildirimleri ekinde ornekleri sunulan afi§ ve pankartlar,
Derebucak Kaymakamhginin verecegi "Olur" dogrultusunda; Il^e Belediye Ba§kanhginm
uygun gorecegi yerlere asilacaktir.

Aynca siyasi parti binalari ile se9im irtibat biirolanna da afi§ ve pankart asilabilecektir.

Toplanti ve gosteri yiiriiyii§ii diizenleyen siyasi parti, dernek, sendika vb. tiizel kisilige
ait 9ahsma binalari, tesisleri ve bunlara ait eklentileri, gosteri yiiriiyii§ii ve a9ik yer toplantisi
duzenlemek isteyen kisjler, gosteri yiiriiyii§ii ve a9ik yer toplantisinm yapilacagi zaman
siiresince, yiiriiyiis giizergahi boyunca ve a9ik yer toplantisinm yapilacagi alanda, konu ile ilgili
alls ve pankart asabilirler.

ilgilikisivekurumlardan izinahnmak suretiyle konusu SU9 te§kil etmeyen afi§ler Miilki
Amirlik oluru ve belediyenin gosterecegi noktalara asilabilir.

Aynca;

1-Reklam ve duyurular haricindeki, toplanti ve gosteri yuriiyii§lerine 9agn ve
propaganda niteligi ta§iyan afi§ ve pankartlar asilmadan once, birer orneginin imzah vaziyette
Miilki Amirlige bildirim ekinde sunulmasina,

2-Ttim afis. ve pankartlar asilmadan once, Miilki Amirlik oluruyla yer tahsisi igin Belediye
Baskanligina mtiracaat edilmesine,

3-Belediye Baskanhginin belirlemis oldugu yerler haricinde geli§i gtizel yerlere (kamu
binalari ile resmi dairelerin duvarlanna, tarihi, kultiirel ve turistik yapilara, okul, ibadethane ve
mabetlerin duvarlanna, anitlara, trafik levhalanna, elektrik trafo-pano ve direklerine, park-
bah9e donanimlanna, kent mobilyalanna, cadde ve sokak kaldinmlanna, koprii ayaklanna,
duvarlara, in§aatkorkuluklanna, vs. nzasi olmaksizin ozel ki§ilere ait alanlara) afi§ ve pankart
asarak 9evre kirliligine sebebiyet verilmemesine,

4- Afi§ asma islemi sirasinda yaya ve ara9 trafiginin aksatilmamasina,

5-Afi§ ve pankart asma isinde 18 yasindan kii^uklerin ve ogrencilerin
9ah§tinlmamasina,

6-2911 Sayih Toplanti ve Gosteri Yiiriiyusleri Kanununa gore diizenlenen yasal
etkinlikler kapsaminda miting alanina ve diger izinli yerlere asilan afis ve pankartlann
etkinlikler sonunda kaldinlmasina,

7- izinsizolarak 3.maddede belirtildigi §ekilde, afi§ vepankart asilmasi halinde ve izinli
olarak ger9ek veya tiizel ki§iler tarafindan asilan afi§ ve pankartlann etkinlik hitami
kaldinlmamasi halinde, 5326 Sayih Kanunun 42. maddesi hiikiimlerinin Belediye
Baskanhginca uygulanmasina,



AFIS VE PANKART ASILAMAYACAK YERLER;

Kaymakamhk Hizmet Binasi, 9evresi, kamuya ait binalari ile resmi dairelerin
duvarlanna ve eklentilerine, tarihi, kiilttirel ve turistik yapilara, okul, ibadethane ve mabetlerin
duvarlanna, anitlara, trafik levhalanna, elektrik trafo-pano ve direklerine, park-bah9e
donammlanna, kent mobilyalanna, cadde ve sokak kaldinmlanna, koprii ayaklanna, duvarlara,
in§aat korkuluklanna, vs. nzasi olmaksizin ozel ki§ilere ait alanlara afi§ ve pankart asarak 9evre
kirliligine sebebiyet verilmemesine,

ARAC PARK YERLERI:

Konusmaci ve gorevlilerin araclan haricindeki ara9lar toplanti alanina ahnmayacak,
a9ik hava toplantisi ve gosteri yiiruyu§tine 9evre il ve il9elerden toplu ta§ima ve ozel ara9lar ile
katihm olmasi durumunda, mitinge gelen gruplann ara9lan miting alanina yakin ara9 park
yerleri ve bo§ ve mtisait olan yerlere park ettirilecektir.

2911 Sayih kanunun 6.maddesi ve ayni kanunun uygulanmasina dair yonetmeligin
3.maddesi ile 5442 Sayih il idaresi Kanunun 32/9 maddesi geregince alinan i§bu kararin
Kaymakamhk internet sitesi ve yerel gazetelerde ilan edilerek, ilan tarihinden (15) gun sonra
uygulanmasina karar verilmi§tir.

2911 Sayih Toplanti ve Gosteri Yiiriiyu§leri Kanunu'nun 6.maddesi ve 26.maddesi
hiikmii geregince, bu karar il9eKaymakami, Belediye Baskani, il9e Emniyet Amiri ve TBMM'
de grubu bulunan il9emizdeki siyasi partilerin il9e Ba§kanlan ile ortakla§a tespit edilen
gtizergah ile ilan ve afisjerin asilacagi yerler yukandaki sekilde belirlenmi? ve bu karar
mti§tereken iJfza altina ahnmistir.
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