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VALİLiKMAKAMINA

Ülkemizin gtlney sınınnda oluşturutmaya çahşılan terör koridoruna müsaade et nemek
ve ülkemizin güvenliğini sağlamak amacıyla Tiirk Halkının desteği ve Sayn
Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Tiirk Silahlı Kuwetleri ıarafından 09. t 0.2019 gilnü Swiye'de
PKKiKCK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Banş Pınarı Haıekatı başlatılmışu.

Banş Pınan Harekatı kaşısında yer alan Halklann Demokratik Partisi Genel
Merkezinin illeıe gönderdiği "Kuzey ve Doğu Suriye'yi Olası İşgal Girişimine Karşı
Eylemsellikler" konulu genelge ile çağlıda bulunarak, ülkemiz genelinde 10.10.2019 giınü
saat: 12i00'da eş zamanlı olarak basın açıklaması yapılmak suıeti ile harekatın protesto edilmesi
istenildiği genelgeden anlaşılmış, yine HDP Genel Merkezi tarafından İl Teşkilatlarına
gönderilen "Savaşa Karşı Rojavaya Ses Verelim" konulu metin ile vatandaşlan, sendikalan ve
sivil toplum örgütlerini harekata karşı tepki göstermeye ve olası protesto gösterileıine davet
ettiği tespit edilmiştir.

Aynca Ülke genelinde Parti Meclis üyelerinin, il ve ilçe teşkilatlannın ve millet
vekillerinin katıhmı ile tepkisel eylemler yapılmasr, il ve ilçe meıkezlerinin erı işlek yerlerinde
kitlesel basın açıklamaları, yürüyi§ler ve plotesıo etkinlikleri düzenlenmesi kararlannn
alındığı bu bağIamda kararlı bir şekilde yürütülen terörle mücadele yöntemlerine mukabil
bölücü örgüttirı kaybettiği alanlan ve taban desteğini tekıaı kazanmak, aynı zamanda Sııriye'de
PKK-KCK-YPG-PYD terör örgütlerine karşı TSK tarafindan başlatılan haıekata tepki olarak,
HDP Gençlik Merkezleri başta otmak üzere öıgüte miizahir yapılanmalann koordinesinde
yürtlyüş, basın açıklaması, mtDahir kitlenin provoke edilerek şiddet içerikli sokak eylemleri
çıkarma, kargaşa ortamı yaratma, araç, iş yeri yakma, yol kapama, korsan gösteri ve taşlı
Molotoİu EYP li saldınlar vb. legal ve illegal eylem ve etkinliklerin gerçekleştirebilecekleri
değerlendirilmektedir.

İimizae böyle bir eylem-etkinlik yapılması halinde, toplumda gerginliğe sebep
olabileceği, böyle bir süreçte hem provokasyona ve hem de ajitasyona açık bu ttlı yasadışı öıgüt
bağlanulı eylemlerle toplumda geniş kitlelerin ve sağduyu sahibi vatansever insanlann
aynştınlmasına ve infialine yol açılacağı gibi kentimizin, asayiş, huzur ve giivenliğinin açıkça
ve olumsuz şekilde etkileneceği öngöriildüğü, yapılan bu toplanma çağnsı ile bir takım
kanunsuz gösteri ve eylemlere zemin hazıılayabileceği, terör örgütleri lehine pankart ve
dövizlerin açılaıak slogan atılabileceği, teıör örgütilniln propagandasının yapılabileceği,
güvenlik güçlerimize taşlı sopalı saldınların yapılabileceği, yapılmak istenen basın açıklaması,
eylem/etkinliklerin vatandaşlan provoke edebileceğ, vatandaşlar tarafindarı gösterilecek
tepkiler nedeniyle telafısi mtlmkün olmayan olaylara neden olabileceği değerlendirildiğnden;

Bu tür eylemlerin vatandaşlanmran umuma açık alanlan parklan, istirahat ve dinlenme
amacıyla tercih ederek yoğun bir şekilde kullandığı dikkate alındığında eylem-etkinliğ
gerçekleştiren gıup veya şa}uslaı ile valandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel istenmeyen
olayların yaş.ıırm.§ı ile karşı karşıya geldiği dikkate alındığndan terör örgütleri taıafından
katılımcılaı ve vatandaşlara yönelik olarak eylem yapabileceği, böylelikle kamu diizeni, suç

Sayfa 1 / 3



işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakrn veya başkalanrun hak ve
özgitrliiklerinin korunmasırun tehlikeye di§tlrülebileceğ değerlendirilmekt€dir.

İlimizde yşanması mütemel menfi olaylann öniine geçilmesi, olumsuz sonuçlann
ortaya çıkmaması, milli güvenliğin sağlanması, kamu dtlzeni ve güvenliğinin korunması, suç
işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgülükleri ile başkalarının hak ve özgtiıltikJerinin ve
genel asayişin korunması ile şiddet olaylarırun yaygınlaşmasırun önlenmesi ve yaşanabilecek
her tiirlü olumsuz dunımun öniine geçilmesi amacıyla;

5ıı42 saylh il idaresi Kanunu Modde 71;

- A) Voli, il sünırlofı içinde bulunon genel ve özel bütün kolluk kuwet ve teşkildtının omirıdir.
Suç işlenmesini önlemek, komu düzen ve güvenini korumdk için gereken tedbirleri olır. Bu maksotla
Devletin genel ve özel kolluk kuwetlerini iıtihdom eder, bu teşkilot omir ve memurlon voli torofındon
verilen emirleri derhol yerine getirmekle yükümlüdür.

- B) Memleketin sınır ve kryı emniyetini ve snır ve kıyı emniyetiyle i}gili bütün lşleri, yürtjrıtjke

bulunan hükümlere göre soğlal ve yürütij..

- c) il sınüdon içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmozlığının, tosarruİo miitedllik emniyetin,

komu esenliğinin soğlonmosı ve önleyici kolluk yetkisi volinin ödev ve görevleindendir. (Ek cümle:

25n/2018-7145/1, md.)

Bunlorü soğlomak için vdli gereken koror ve tedblrleri ohr,

(Ek poragraf: 25n/2018-7145/1md.) vali, komu düzeni veyo güvenliğinin oloğon hoyotı

durdurocok veyo kesintiye uğrotocok şekilde bozulduğu yo do bo2ulacoğıno ilişkin ciddi belirtilerin

bulunduğu höllerde on beş giJnü geçmemek ijzere ildeki beıirli yerıere gırişive çıkışı komu düzeniyo do
komu güvenliğini bozobileceği şüphesi bulunon kişiler içln sınırloydbiliı; belli yerlerde veya sdotlerde

kişilerın doloşmolonnı, toplonmoloflnı, arqçıorın seyirleini düaenleyebilir veyo kısıtloyobilir ve ruhsatlü

do oıso her çeşit siloh ve merminin taşınmosı ve noklini yosakloyobilir.

(Mülgd birinci cümle: 25/7/2078-7145/1 nd.) (-) Bu |ıkro kopsomındo olınon ve ildn olunon

koror ve tedhirlere uymayanlar hokkında 66 ncı modde hükmü uygulonır,

2911 saylh Toplantı ve Gösteri Yiırüyüşlerl Kanur.u Modde 17 - (Değlşik: 26/3/2002-4748/6

nd.) Bölqe volisi, voli veya koymokom, milli güvenlik, komu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel

soğhğın ve genel ohbkün veya boşkolorının hok ve özgürlüklerinin korunmoı amocıylq belirli bir

toplantıyı bir oyı oşmomok üzere erteleyebilir veyo suç işleneceğine dair oçık ve yokın tehlİke mevcut

olmosü ha linde yasok layobil ir. Hükmü gereğince;

Kamu kurumlannın, kamuya yararh demeklerin, itniversitenin ve valilik ve
kaymakamlık makamlaırnın uygun göreceği etkinlikler hariç olmak iizeıe; farklı kesimler

aıa§ında çatışma çıkmasırun önlenmesi, milli birlik ve beraberliğiınizi zedeleyici provokatif

eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güverılik, kamu diizeni, kaınu güvenliği, 'cumhuriyetin

nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölttnmez bütiinlüğtlniin konınması, §uçlann önlerıınesi

ve müessif olaylann yaşaıımaması amacıyla; 09.10.2019 gtlnü başlatrlan Barış Pınan

Hartkatıru protesto etmek için ilimiz genelinde umuma açık veya kapalı yerıer ile park-büçe,

genel yollaı ve kamu bina ön]erinde yapıIacak olan her ti.lrlü açık-kapalı yer toplantılan, açık
alanlarda yapılacak toplanm4 konser, şenlik, şölcn, yilrüyüş, basın açıklaması, oturrrıa eylemi,

stant açma, çadır kurma, bildiri dağııma, protesto vb. eylem ve etkinliklerin 5442 sayılı İl

ldaıesi Kanununun ll/c maddesi gereğince engellerrmesi, aynca 291lı sayılı Toplantı ve

Gösteri yti,riiyüşIeri Kanununun l7. maddesi gereğince belirtilen konulann devamı niteliğindeki
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her tiirlü eylem ve etkinliklerin Denizli il sınırlan içerisinde (il merkezi, ilçeler ve jandarma

sorumluluk bölgeleri d6hil) l0.10.20l9 gtlnü itibariyle on beş (15) giln sfueyle
YASAKLANMAS! hususunu;
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