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Ilgi a) 5442 sayılı Il Idaresi Kanunu
b) 29ll sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

09l|0120|9 Çarşaınba günü saat: l6:00 sıralarında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin
kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı "Barış Pınarı Harekatını" başlatmışhr.

Türk Silahh Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatına yönelik protesto
amaçlı sivil toplum kuruluşları, şahıslar yada gruplar taraindan eylem/etkinliklerin
düzenlenebileceği ve bu sebeple karşıt görüşlü grupların karşı kaışıya gelmesi neticesi müessif
olayların yaşaııabileceği değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerin tam ve güvenli
bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile ilimizde huzur ortamının, kamu düzeninin ve
güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının
hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ve şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla;

5442 sayılı İl İdaıesi Kaııunu'nun ll. maddesinin (A) bendinde geçen "Vali, il sınırları
içinıle bulunan genel ve özel bülün kolluk kuwet ve teşkilalının amiriılir. Suç işlenmesini
önlemek, kamu rlüzen ve güvenini korumak için gereken teılbirleri alır"

5442 sayılı Il İdaresi Kanunıı'nun l l. maddesinin (C) bendinde geçen "l/ sınırları içinıle
huzur ve güvenliğin, kişi ılokun ulmazlığın ın, lıısarrğcı müleaallik emniyetin, kamu
esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindenclir, Bunları
sağlamak için vali gereken karar ve ledbirleri alır, Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin
olağan hayalı ıIurıluracak veya kesinliye uğralacok şekilde bozulduğu ya ıIa bozulacağına
ilişkin cidrli belirıilerin bulunduğu hfrllerde on beş günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere
girişi ve çıkışı kamu düzeni ya ıla kamu güvenliğini bozabileceği şilphesi bulunan kişiler için
sınırlayabilir; belli yerlerıle veya saallerde kişilerin dolaşmalarını, loplanmalarını, araçkırın
seyirlerini rlüzenleyebilir veyu kısüloyabilir ve rulısallı da olsa lıer çeşil silalı ve mermlnin
ttşınması ve noklini yasaklayabilir."

29ll sayıIı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerı Kanunu'nun l7. Maddesinde geçen "Bölge
valisi, vali veya kaymakam, millt güvenlik, knmu ılüzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel
sağlığın ve geııel alılfrkın veya başkalarınııı Iıak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli
bir toplontıyı bir oyı oşmamak üzere erleleyebilir veyo suç işIeneceğine dair açık ve yakın
tehlike mevcul olması haü e yasoklayabilir"

'I'oplantı 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 ö7gürlüklerinin
korunması amacıyla belirli bir ıoplanııyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç
işIeneceğine dair açık ve yakın lehlike mevcut olması lıalinıle yasaklayabilir" hükümleri
doğrultusunda;
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sivil toplun-ı kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik
yapacağı toplanttlaI ile kamu kurum ve kuru]uşlarının program ve etkinliklerl, resmi bayram,
remi anma günleri, resmi töIen ve kutlamalar ile bıı kurumların gelenek ve göreneklere göre
düzenleYeceği Programlar, spor t'aa|iyetleri ile biIimseI, ticari ve ekonomik Ğaçıarla yapılan
topIantıJar hariç olmak üzereı

Türk Silahll Kuvvetlerimiz taraflndan başlatılan "Barış Pınarı Harekatına" yönelik protesto
amaçlı ilimiz genelinde gerçekteştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın
açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çatlır kurma, bil<liri dağıtma, rb. eyiem/etkinlikıer
ile bu cyleme dcstek vermck aınacıyla veya cylem ve etkinlik düzcnlemek için gelen
araÇların ve Şahısların ilinıiz sınırlarıııa girişlerinin 5442 sayılı İı İdaresi Kanununun ll/C
nıaddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 29l1 sayılı Toplıntı ve Gösteri yürüyüşleri
Kanununun l7. maddesi |ıükmü gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her
türlü eYleın ve etkinlikleriıı Düzce mülki sınırları içerisinde (il merkezi ve ilçelerimiz ile
Jandarma Bölgeleri dahil olmak üzere Düzce coğrafi sınırları içerisinde) ı4l1Ö/2019 günü
saat: 00,00'dan 28/10/2019 günü saat: 24.00'e kadar YASAKLANMASI hususunu:
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