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KAYMAKAMLIK MAKAMINA

2911 Sayılı I oplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesine göre “Toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri, tüm il ve ilçe sınırları içerisinde aşağıdaki hükümlere uyulmak 
şartıyla her yerde yapılabilir.

İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı, kamu düzenini ve genel 
asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde ve 22.nci 
maddenin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kay d ıy la Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın 
geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak 
mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir. İl ve ilçenin büyüklüğü, gelişmişliği 
ve yerleşim özellikleri dikkate alınarak birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve 
güzergâhı belirlenebilir.

Belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı yerel gazeteler ile valilik ve 
kaymakamlık internet sitelerinden ilan edilerek halka duyurulur.

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yer ve güzergâhı hakkında sonradan yapılacak 
değişiklikler de aynı yöntemle yapılır. Bu değişiklikler duyurudan on beş gün sonra 
geçerli olur.

Birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhının belirlendiği il ve 
ilçelerde düzenleme kurulu, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların 
günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde belirlenen yer ve güzergâhlardan birisini 
tercih edebilir” hükmü yer almaktadır

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa istinaden çıkartılan ilgili 
yönetmeliğin 3. Maddesine göre “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tüm il ve ilçe sınırları 
içerisinde aşağıdaki hükümlere uyulmak şartıyla her yerde yapılabilir.

a) İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı, kamu düzenini ve 
genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde ve 
Kanunun 22 nei maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile 
güzergâhın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin yazılı görüşleri 
alınarak her yıl Ocak ayında mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir. Kamu 
düzeni ve genel asayişin temini bakımından zorunluluk olan hallerde toplantı ve gösteri 
yürüyüşü yer ve güzergâhı yıl içerisinde aynı usulle değiştirilebilir. İl ve ilçenin 
büyüklüğü, gelişmişliği ve yerleşim özellikleri dikkate alınarak birden fazla toplantı ve 
gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı belirlenebilir.



b) Belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı yerel gazeteler ile 
valilik ve kaymakamlık internet sitelerinden ilan edilerek halka duyurulur. Ayrıca, 
kuvvet talep edilecek askeri birlik komutanlığına da bildirilir.

c) Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yer ve güzergâhı hakkında sonradan yapılacak 
değişiklikler de aynı yöntemle yapılır. Bu değişiklikler duyurudan on beş gün sonra 
geçerli olur.

ç) Birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhının belirlendiği il ve 
ilçelerde düzenleme kurulu, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların 
günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde belirlenen yer ve güzergâhlardan birisini 
tercih edebilir.”

hükmü yer almaktadır.

Yazı içeriğinde İlçemiz Polis sorumluluk bölgesinde yapılacak toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri ile ilgili 26/01/2023 tarihinde Kaymakamlık Makamında yapılan toplantıda alınan 
2023/jL sayılı karar gereği: açık yer toplantısı yapılacak mahallerde, gösteri yürüyüşü yapılacak 
güzergah, yürüyüşe geçmek üzere toplanılacak yerler ile dağılma yerlere, afiş ve pankart 
asılacak yerlerin internet sitenizde yayınlanarak tanzim edilecek tutanağının İlçe Emniyet 
Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunu:

Arz ederim.

Mehme AN
İlçe V.



KAYMAKAMLIK MAKAMINDAN İLAN

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesine göre ilçemiz 
sorumluluk bölgesinde yapılacak olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri için;

1) TOPLANMA YERİ: Cumhuriyet Meydanı

2) YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI: Cumhuriyet Meydanından, Ankara Caddesi takip edilerek 
Dörtyol Kavşağa ve Cumhuriyet Meydanından, Afyon Caddesi takip edilerek Eski Taşıyıcılar 
Kooperatifine kadar

3) AÇIK YER TOPLANTI ALANI: Pazar Yeri ve Cumhuriyet Meydanı

4) TOPLULUĞUN DAĞILMA YERLERİ: Mitinğ alanlarından dağılım için üç adet 
güzergâh tespit edilmiştir. Bu güzergahlar, Çukur Mahallesi istikametine, Medrese Mahallesi 
istikametine ve Kavak Mahallesi istikametinedir.

5) AFİŞ VE PANKART ASMA YERLERİ: Aynı kanunun 26. maddesine göre toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerine ilişkin çağrı ve propaganda amacıyla kullanılan basılı ve İlçemiz Ankara 
Caddesi Dörtyol kavşakta bulunan billboardlar, Afyon Caddesi köprü başı mevkiinde karşılıklı 
bulunan billboardlar.

6) TRAFİK DÜZENİ: Toplantı ve miting yeri ile yürüyüş ve dağılma güzergâhının, toplantı 
süresince trafiğe kapatılmasının uygun görüldüğü,

7) KAPALI YER TOPLANTISI: Kapalı yer toplantıları için Cumhuriyet Meydanında 
bulunan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Konferans salonu tespit edilmiştir.

İlanen duyurulur.


