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İl Emniyet Müdürlüğü

VALİLİK MAKAMINA

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında, kanunun suç saymadığı eylemlerle
ilgili açık ve kapalı yerlerde basına veya belirli bir topluluğa yapılan açıklamalar temel hak ve
özgürlükler arasında yer almaktadır. Toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsuru haline gelen bu hak
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile
Anayasalarda güvence altına alınmış olup, gerektiğinde kanunla sınırlandırılabileceği de temel
bir ilke olarak kabul edilmiştir. Bu hak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 25., 26. ve 34.
maddeleri ile esasları belirlenerek güvence altına alınmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına,
güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren
PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün -sözde- hâkimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin
etmek amacıyla 9 Ekim 2019 tarihinde saat:16.00’da “Barış Pınarı Harekâtı” başlatılmıştır. Terör
örgütünün, legal görünümlü destekçilerinin ve yandaşlarının Barış Pınarı Harekâtına karşı
vatandaşlarımızı provoke etmek için farklı algı çalışmaları yapabileceği, toplumsal olay ve
çatışmaların yaşanmasına yönelik -sözde- halk direnişi sergilemek adına müzahir kesim
üzerinden bir takım düzmece senaryolar hazırlayabileceği,

İçişleri Bakanlığımız tarafından PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı, irtibatlı faaliyetleri ve
terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan Belediye Başkanlarının
görevden alınarak yerlerine Vali ve Kaymakamların Belediye Başkanvekili olarak
görevlendirilmelerini HDP ve müzahir şahısların –sözde- belediye gaspı olarak değerlendirdikleri
ve bu kapsamda görevden alınan belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin göreve iade
edilmeleri talebiyle ülke genelinde oturma eylemi, basın açıklaması, izinsiz toplantı ve gösteri
yürüyüşü, imza kampanyası vb. eylemler yaparak toplumsal çatışma ve kargaşa çıkarabilecekleri,

Ülkemiz genelinde FETÖ/PDY terör örgütüne karşı başarılı bir şekilde devam eden
operasyonlar neticesinde hareket kabiliyeti iyice daralan örgüt mensuplarının, örgüte sempatisi
bulunan, KHK ile kamudan uzaklaştırılan şahıslar ile bu şahısların ailelerini harekete geçirerek,
toplumsal olaylar çıkararak kaos ve kargaşa ortamı oluşturmaya çalışabilecekleri ve karşıt
görüşlü gruplar arasında çatışma ortamı oluşturmaya çalışabilecekleri ve bunun neticesinde
müessif olayların yaşanabileceği,

Terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında Anayasa ve yasalarla güvence
altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma
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eylemleri gibi temel hak ve hürriyetleri istismar etmek isteyen terör örgütü ve yandaşlarının
vatandaşlarımızı basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri adı altında kitlesel protesto eylemlerinin
içerisine çekerek istenmeyen olayların yaşanabileceği, gerçekleştirilmesi planlanan tüm eylem ve
etkinliklerin terör örgütleri ve marjinal gruplarca provoke edilebileceği, sansasyonel ve
provokatif saldırılarla kargaşa çıkarmaya çalışılabileceği, bu suretle kamu düzeninin ve toplumsal
huzurun ciddi şekilde bozulabileceği değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda; milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne
geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyet temel nitelikleri ve
Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, müessif
olayların yaşanmaması amacıyla;

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (A) bendinde geçen “Vali, il sınırları
içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini
önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır”

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (C) bendinde geçen “İl sınırları içinde
huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin
sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için
vali gereken karar ve tedbirleri alır. Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı
durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi
belirtilerin bulunduğu hâllerde on beş günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve
çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için
sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların
seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin
taşınması ve naklini yasaklayabilir.”

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesinde geçen “Bölge
valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel
sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli
bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın
tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir”

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 23.
maddesinde geçen “Vali ve Kaymakam; Milli Güvenlik, Kamu düzeni, suç işlenmesinin
önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç
işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir” hükümleri
doğrultusunda;

Yukarıda belirtilen gerekçelerden dolayı; Valilik ve Kaymakamlık Makamlarının uygun
göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinlikler, resmi bayram ve
resmi kutlamalar, gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel,
ticari ve ekonomik toplantılar ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında üyelerine yönelik
yapacağı toplantılar hariç olmak üzere;

Açık hava toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, bildiri dağıtma, imza
kampanyası düzenleme, çadır kurma, oturma eylemi yapma vb. tüm etkinlikler Düzce ili
genelindeki (il merkezi ve ilçeler ile Jandarma Bölgeleri dahil olmak üzere Düzce coğrafi
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Mehmet Ali AKKAPLAN
İl Emniyet Müdürü

1.Sınıf Emniyet Müdürü

Yasin ÖZTÜRK
Vali Yardımcısı V.

Zülkif DAĞLI
Vali

E-İMZALI

sınırları içerisinde) kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti binaları önünde, çevresinde
ve yakınlarında 13.04.2020 günü saat: 00.00’dan 27.04.2020 günü saat: 24.00’e kadar
İZNE BAĞLANMASI hususunu;

Tensiplerinize arz ederim.

Uygun görüşle arz ederim.
10.04.2020

OLUR
10.04.2020


